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Резюме 
Представени се анализите и сравненията на основните изисквания, принципите и 

правилата в Еврокод 2 (ЕС2) и в българските Норми за проектиране на стоманобетонни 
конструкции. Установено е, че методът за проектиране, въздействията, материалите, 
моделите за изчисляване и за проверка на граничните състояния, както и принципите за 
конструиране в двата документа са хармонизирани с достатъчна за практиката степен. Това 
дава възможност най-добрите европейски практики, съдържащи се в ЕС2, да се прилагат 
преди системата Еврокод да е въведена формално като норма за проектиране в България. 
Препоръчва се допълване на Националното приложение към ЕС2.  

 

EUROCODE 2 AND THE BULGARIAN DESIGN CODE – AN OPTIMISTIC 
COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Atanas A. Georgiev 1 

Abstract 
Here are presented the analyses and comparisons of the basic requirements, principles and 

application rules in Eurocode 2 (EC2) and in the Bulgarian Design Code: Concrete Structures. It 
was found that the structural design method, the actions, the materials, the limit state calculation 
and verification models as well as detailing principles in the two documents are harmonised to a 
quite sufficient for the practice degree. This makes possible the best European practices, contained 
in EC2, to be applied before the Eurocode system is formally introduced as a design code in 
Bulgaria. It is recommended to complement the National Annex to EC2. 
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След продължителния и труден процес на преводи, проучвания и подготовки, очаква се 
от началото на 2011г. конструктивните Еврокодове и формално да бъдат въведени у нас като 
норми за проектиране. Въпреки нарастващата популярност на европейските стандарти, 
притесненията на проектантите-конструктори остават, както по отношение на собствената 
им подготовка, така и поради неизвестните количествените измерения на резултатите от 
проектирането по нови критерии. Представените тук сравнения на основните положения в 
БДС EN1992-1-1 [EC2] за сгради и в българските Норми за проектиране на стоманобетонни 
конструкции [НП] показват, че голяма част от отдавна известни принципи и правила могат 
да се разпознаят в ЕС2 като усъвършенствани и допълнени въз основа на добрата европейска 
практика и на съвременните научни постижения. Към това трябва да се добави и фактът, че в 
Националните приложения [NА] могат да се отчитат отчасти и местните условия и традиции 
в строителството. 

1. Структура и обхват на ЕС2 и на НП 
(1) И двата документа предлагат отделно тълкуване на явленията (огъване, срязване, 

провисване) в конструкциите, а не систематизирано по елементи (плочи, греди, колони). 
(2) Обект на ЕС2 и на НП са бетонните, стоманобетонните и предварително 

напрегнатите елементи и конструкции, изпълнени от лек или от обикновен бетон. В ЕС2 са 
обхванати и високоякостните бетони. 

(3) В ЕС2, както и в цялата фамилия Еврокод, се набляга на смисълът на проектните 
състояния и на съответните проверки, за които в някои случаи се предлага и алтернатива. 
Така много от правилата не трябва да се възприемат като нареждания, а като „ветрило от 
възможности”, от което може да се избира. Това, както и някои редакционно сложни 
обяснения, затрудняват бързото разбиране и трайно обхващане на проблемите. Недостатък 
на НП пък е крайната тенденция с фиксирани изчислителни процедури и формули да се 
обхващат всички нюанси на явленията, което очевидно е невъзможно за широкия спектър от 
съвременни стоманобетонни конструкции. 

2. Метод за проектиране 
(1) „Методът на граничните състояния с частни коефициенти за сигурност” е основният 

закон на системата Еврокод. Със задоволство трябва да се отбележи, че вече повече от 
50 години (от 1957 г.) надеждността на стоманобетонните конструкции у нас се проектира по 
този метод. С подобен опит могат да се похвалят малко от европейските страни. 

(2) ЕС2 допълва и усъвършенства критериите, но запазва традиционното 
систематизиране на граничните състояния в две основни групи - за гарантиране на 
сигурността и за контрол на експлоатационната годност. Наредба №3 [Н-3] в изключително 
голяма степен разви и хармонизира философията на основните положения и стойностите на 
частните коефициенти за сигурност за материалите и за въздействията в НП с тези от ЕС2. 
Може да се твърди, че тази наредба датира 2005 г. като начало на неформалното въвеждане 
на европейските стандарти в строителна теория и практика у нас.  

3. Въздействия  

(1) Постоянните kG  и променливите (временните) kQ  въздействия в Еврокод 1 и в 
наредбата Н-3 са класифицирани по едни и същи признаци. Несъществени за практиката са 
разликите в представителните и в изчислителните стойности на обичайните за сградите 
натоварванията. 

(2) Изчислителните стойности на въздействията контролират сигурността на 
строителните конструкции чрез проверките за крайни гранични състояния. За масовите за 
практиката сгради от категория ІІІ и по-висока съгласно ЗУТ, в наредба Н-3 степента на 
отговорност на конструкциите се отчита с допълнителен коефициент на сигурност по 
предназначение 10,1=γn , с който се увеличават ефектите от въздействията. При обичайния 
линеен анализ на изчислителните модели, този коефициент може да се приложи директно 
към частните коефициенти за въздействията. Така за тези коефициенти се получават 
неблагоприятни стойности, които съвпадат с регламентираните за системата Еврокод: 
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- за постоянните натоварвания: 
Еврокод 1 - 35,1=γG , Наредба 3 - 35,110,1.20,1 ≈=γG ; 

- за променливите натоварвания: 
Еврокод 1 - 50,1=γQ , Наредба 3 - 50,110,1).40,130,1( ≈÷=γQ . 

С тези стойности на частните коефициенти за въздействия се проектира сигурността на 
стоманобетонните конструкции у нас от 2005 г. Преди това същите коефициентите бяха 
нормирани със средно 20% по-ниски стойности. 

4. Материали 

4.1. Обикновен бетон 
(1) Традиционно тази група бетони се класифицира у нас според якостта на натиск с 

обезпеченост 95% на пробни кубчета (нормативна стойност cubeckf , ). В съответствие с 
въведения и у нас европейски стандарт БДС EN206-1, в ЕС2 класът на бетона се основава и 
на резултатите от изпитване на натиск на пробни цилиндри (характеристична стойност ckf ). 
Връзката между цилиндричната и кубовата якост е относително стабилна - с коефициент 0,8. 
Двете якости фигурират в означението на класовете на бетона (напр. от С12/15 до С50/60 за 
обикновените бетони за конструкции). С изменението на НП през 2008 г. в чл.36, т.1в беше 
въведена таблица 8а, която съдържа обикновените бетони, както са класифицирани в ЕС2. 

(2) Като „новинки” в ЕС2 могат да се считат представените работни диаграми 
(зависимостите напрежения-деформации) на бетона, както и дефинирането на т.н. ограничен 
бетон. Чрез работните диаграми на материалите (уравненията на физиката), заедно с приети 
геометрични предпоставки и хипотези (условия за непрекъснатост на деформациите) и с 
равновесните условия, може да се дефинира еднозначно състоянието на сечения, области и 
дори на цели елементи и конструкции. Това всъщност е нелинееният анализ, който обаче е 
целесъобразен само за отговорни и много специални системи. За обичайното проектиране 
ЕС2 предлага идеализирани работни диаграми на бетона (параболично-правоъгълна, 
билинейна или правоъгълна), чрез които се изчислява носимо-способността на нормалните 
сечения (вж. т.6.1). 

4.2. Армировъчна стомана 
(1) След повишаването с около 20% на изискванията за сигурност (носимоспособност) 

на стоманобетонните конструкции с въвеждането на наредба Н-3 през 2005 г., дилемата беше 
– по-голям разход на армировка или прилагането на стомана с по-висока якост. Първият 
подход е очевидно нецелесъобразен, тъй като новите изисквания не засягаха 
експлоатационните гранични състояния. Докато при използването на армировка с (например) 
20% по-висока якост на опън и адекватно по-висок клас бетон, традиционният разход на 
стомана се запазва, а експлоатационното състояние на стоманобетонните елементи не се 
променя. В този период у нас започна прилагането на оребрената горещо валцувана и 
термично уякчена стомана клас В500 с характеристична граница на провлачане 

MPaf yk 500= . За нея бе изготвен БДС 9252:2007, от 2008 г. тя е регламентирана в НП, а 
доставката й е от собствено производство и от внос. Данните от последните две години 
показват, че този клас армировъчна стомана заема 70-80% от общия дял, тъй като стомана 
клас В420 (А-ІІІ) е с редуцирано производство, а клас В235 (А-І) се прилага изключително 
като помощна и напречна армировка и не се произвежда у нас. Характеристиките на стомана 
клас В500, която се предлага в две модификации (В500В – с нормална дуктилност и В500С – 
с висока дуктилност), все още не се познават добре от проектантите-конструктори. 
Съмненията им за нейната пластичност при огъване на студено и за заваряемостта й са 
напълно неоснователни – тя изпълнява всички изисквания на задължителния европейски 
стандарт БДС EN 10080. 

(2) Правилата за изчисляване и конструиране в ЕС2 се отнасят само за армировъчни 
стомани с профилирана повърхност и с граница на провлачане ykf  в граничите от 400 до 

600 МРа. Частният коефициент за сигурност се приема 15,1=γS , независимо от класа по 
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якост, тъй като освен отклонения в металургията, той отчита и допустимите монтажни 
отклонения на прътите в елементите. Въпреки по-широките граници 400-600, които допуска 
ЕС2, производството и приложението в почти всички европейски страни е ориентирано към 
оптималната армировка клас В500, който вече преобладава и в нашата практика. Класът по 
дуктилност на армировката се контролира чрез максималното удължение ukε  и чрез граници 
на отношението на якостта на опън и на границата на провлачане kyt ff )/( . Армировъчната 
стомана с клас на дуктилност С е задължителна, когато за сеизмични въздействия една 
стоманобетонната конструкция се проектира като високо дуктилна (DCH) съгласно 
Еврокод 8. 

5.Анализ на стоманобетонните конструкции 
При конструктивния анализ в идеализирани модели на отделни елементи или на цели 

конструкции се определят диаграми (разпределения) на ефектите (разрезни усилия, 
напрежения, премествания) от меродавни комбинации на въздействията.   

5.1. Идеализация и статически схеми на елементи и конструкции 
(1) Разчленяването на конструкциите на прътови, равнинни и черупкови елементи е  

известен и непреходен класически подход. По ясното диференциране в ЕС2 (макар и по 
геометрични признаци) на плочите от гредите, на гредите от гредостените, на колоните от 
стените, е изключително полезно за разбиране на меродавните ефекти за даден елемент. 

(2) Общият (цялостен) анализ на елементите (напр. чрез метода на крайните елементи) е 
достатъчен за проектирането на техните т.н. регулярни В-области (В – от Beam, Bending, 
Bernoulli), което е широко застъпено и в ЕС2 и в НП. Новост за нашата практика е 
опростеният метод за проверката на елементи с равнинно напрегнато състояние, представен 
в приложение F на ЕС2. 

(3) Допълнителни (местни) анализи може да са необходими за възлите и за областите от 
елементите със статическа (концентрирани сили и реакции) или с геометрична (внезапна 
промяна на формата или на сечението) нерегулярност. Изчисляването и проверката на 
носимоспособността на тези т.н. D-области (D – от Disturb, Discontinuity) е в единен прътов 
модел, който зависи и от конструирането на армировката. Пример за това е моделът на къса 
конзола в НП. В ЕС2 тези модели обхващат голям набор от приложни случаи (възли). 

5.2. Комбинации от въздействията 
(1) Разглеждат се такива товарни състояние, които водят до гранични неблагоприятни  

ефекти в елементите и възлите на стоманобетонните конструкции. Например за 
непрекъснати греди в ЕС2 се предписва класическото редуване на пълно с празно от 
временен товар поле (за максимални огъващи моменти) и съответно пълно натоварени 
съседни полета за получаване на най-големи стойности на моментите над опорите. 

(2) Точка 5.1.3 от ЕС2 дава възможност в националното приложение на всяка страна да 
се предпишат и други опростявания. Необходимо е в следващата редакция на NA тази 
възможност за се използва – напр. задължително трябва да се предпишат условия, при 
които анализът на напрекаснати греди и плочи може да се редуцира до единствено 
изследване от пълно разпределено натоварване. 

5.3. Линеен еласничен анализ 
(1) Популярното и добре позвато разглеждане на конструкциите като еластични 

системи и в ЕС2 се прероръчва като основен метод за определяне на ефектите от 
въздействията и за крайни гранични и за експлоатационни гранични състояния. 

(2) Трябва да се припомни и да се използва рационално възможността за редукция на 
коравините, която съответства на напукването на сеченията. То може да е съществено при 
температурни въздействия и при отчитане на съсъхването на бетона. 

5.4. Линеен еласничен анализ с преразпределение 
(1) Разчитайки на ротационния капацитет на непрекъснатите греди и на ригелите на 

рамките, опитните проектанти прилагат редукцията на опорните огъващи моменти, въпреки 
че този метод не е регламентиран в НП. 
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(2) ЕС2 дефинира ясно границите на възможното преразпределение. Противно на 
желанията, на по-големите стойности на отрицателните моменти съответства по-ниска 
степен на преразпределение. Причина за това са по-големите височини на натисковите зони, 
които затрудняват ротацията на напречните сечения. 

5.5. Пластичен анализ  
(1) Традиционно методът се прилага за проверка на крайните гранични състояния на 

плочи и греди. 
(2) За да се гарантира образуване на пластични стави (или на линии при плочите), в ЕС2 

се контролира ротационният капацитет на сеченията (отново чрез височините на натисковите 
зони) и се изисква използването на армировка с дуктилност клас В или С. 

5.6. Ефекти от втори ред при осово натоварване 
(1) В НП тези ефекти се отчитат по метода на номиналната коравина, който е основен и 

за ЕС2. В евростандарта обаче са въведени и редица критерии за стройност и приведена 
дължина на самостоятелни елементи и на елементи от укрепени и неукрепени рамки. Може 
да се докаже, че коефициентът η  в НП за увеличаване на огъващите моменти е частен 
случай на по-общия в ЕС2 коефициент β .  

(2) Като алтернатива за изследване на самостоятелни елементи, в ЕС2 е представен 
елегантен метод, основан на номинална кривина. 

6. Крайни гранични състояния 

6.1. Носимоспособност на нормални сечения (огъване със и без нормална сила) 
(1) На този проблем са посветени 13% от текста и 33% от фигурите на НП, докато ЕС2 

се задоволява с една страница, която съдържа предпоставките за физиката на бетона, на 
армировката и на тяхното взаимодействие, геометричната хипотеза на Bernoulli и една 
фигура (!) 

(2) Многобройните изследвания и анализи, както и числените сравнения чрез десетки 
програмни продукти, показват приемливо близки резултати за носещата способност, 
изчислена по ЕС2 и по НП. С ограничено приложно значение са и по-съществените различия 
в някои от случаите на двойно огъване с натиск, както и в критериите за дуктилно или 
крехко разрушаване на нормалните сечения. 

6.2. Носимоспособност на наклонени сечения (срязване) 
(1) За елементите без напречна армировка в НП се разчита само на якостта на опън на 

бетона. Сложното състояние след образуване на наклонени пукнатини се описва с (може би) 
единствената емпирична формула в ЕС2, която освен класа на бетона, отчита и надлъжното 
армиране и абсолютната височина на напречните сечения на елементите (мащабен фактор). 
При плочи с по-големи дебелини и с ниски проценти на армиране критерият в НП не е 
консервативен. 

(2) Фермовият модел за носимоспособност с напречна армировка в ЕС2 е съществено 
различен от блоковия модел в НП. Но само на пръв поглед – доказана е идентичността на 
трите основни проверки в НП с тези, които определят носимоспособността на натисковите 
бетонни диагонали, на вертикалите (напречната армировка) и на долния пояс (надлъжната 
армировка) на фермовия модел. Във обичайните случаи обаче, при еднакви други условия, 
по ЕС2 се изчислява с до два пъти по-голямо количество напречна армировка. Този проблем 
също се разрешава оптимистично: при задължителната замяна на традиционната у нас гладка 
стомана клас В235 (А-І) с В500, всъщност напречната армировка ще е вече с два пъти по-
голямо изчислително съпротивление! Проблем при изчисленията може да е изборът на ъгъла 
θ  на наклона на натисковите диагонали на модела, тъй като в ЕС2 са фиксирани само 
границите му: 5,2cot0,1 ≤θ≤ . На тази тема е докладът [АГ]. 

6.3. Усукване 
(1) На пространствения фермов модел в ЕС2 с бетонни диагонали под ъгъл θ , в НП 

съответства напълно аналогичен, но с 045=θ : Усилията в армировката се определят като 
усилия в приведена пространствена прътова ферма, образувана от надлъжната и 
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напречната армировка и диагонали под 450, оформени от бетон (НП, чл.97, т.3). Този модел 
е по-консервативен по отношение на напречната армировка (стремената), но изисква по-
малка надлъжна.   

(2) Елементите, подложени на равновесно усукване, обикновено са подложени и на 
срязване. Задължително е пространствения и равнинният модел да са съгласувани – с 
еднакви ъгли θ . 

6.4. Продънване 
(1) НП от 1988г. са със силно ограничен обхват, който не съответства на съвременното 

тотално прилагане на безгредови плочи. 
(2) С измененията на НП през 2008г. за изчислителните проверки и конструирането 

срещу продънване се прилагат моделите от ЕС2. 

7. Експлоатационни гранични състояния 

7.1. Контрол на пукнатините 
(1) В НП широчината на пукнатините се проверява емпирично, без да се дефинира 

разстояние между тях и без отчитане на класа на бетона. 
(2) ЕС2 предлага стройна, но тежка теория за прецизно изчисляване. Препоръчва се 

обаче, при спазване на изискванията за минимална армировка, контролът да е 
приблизителен, а за целта са представени силно опростени таблични критерии. Обичайно се 
изисква продължително отворените пукнатини да са с широчина до 0,3mm от 
квазипостоянно натоварване, в което и включена и само продължителната част от 
временното въздействие. 

7.2. Ограничаване на преместванията 
(1) И ЕС2 и НП предлагат процедури за изчисляване на провисванията. В практиката 

обаче се използват критерии за такъв начален избор на параметрите на елементите, така че 
преместванията да останат в допустимите граници. В ЕС2 са представени препоръчителни 
стройности на елементите (греди, плочи), съобразени и със степента на напрегнато им 
състояние, които удовлетворяват изискванията без изчисления.  

(2) Граничните провисванията в ЕС2 са същите, както и в НП – до (1/250)L, изчислени 
от квазипостоянна комбинация на въздействията. Въведени са и допълнителни изисквания, 
ако неносещи елементи (напр. зидани стени) са чувствителни към провисвания на подовете. 

8. Дълготрайност 
(1) Стоманобетонните конструкции и елементите се проектират за експлоатационен 

срок обикновено 50 г. (за мостове – 100 г.). Освен с проверките за крайни и експлоатационни 
състояния и с правилното конструиране, дълготрайността се гарантира и с отчитане на 
въздействията на околната среда. В зависимост от това в ЕС2 се регламентират минимални 
класове на използваните бетони и минимални бетонни покрития на армировката. 

(2) Минималните бетонни покрития, регламентирани в НП, неправилно се възприемат 
като проектни, а не като най-малки, реализирани в стоманобетонни елемент. ЕС2 предвижда 
проектиране с номинални стойности на покритията, които включват и възможните 
монтажни отклонения. Тези стойности са с 5 до 10mm по-големи от познатите.    

9. Конструиране на армировката и елементите - особености 

9.1. Закотвяне и снаждане 
(1) То се базира на напреженията на сцепление с бетона, за които в ЕС2 е приета по-

голяма сигурност. Затова трябва да се очаква завишаване на познатите от НП дължини с до 
30%. Още по-съществено е завишението за горните хоризонтални армировки в греди и в 
дебели ( > 30cm) плочи, при които сцеплението между долната част от повърхността на 
прътите и бетона е непълноценно. Това налага прилагането на по-високи класове на бетона, а 
при големи диаметри целесъобразно е използването и на механични съединения – муфи. 

(2) В ЕС2 са представени всички възможности за закотвяне и снаждане: с коса и права 
кука, с примка, с напречно заварени пръти. Специално са детайлирани начините на закотвяне 
на краищата на стремената. От 2008г. в НП са възприети принципите на ЕС2 за снаждане 
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надлъжни опънни армировки в едно сечение.  

9.2. Конструиране на греди и плочи 
(1) В ЕС2 минималните проценти на армиране на опънните зони са значително по-

високи от познатата от НП стойност 0,05%, но са обосновани и са с ясен физически смисъл – 
еднаква носимоспособност при преход от ненапукан стадий І в напукан стадий ІІ. 

(2) Част от опънната армировка над опорите на непрекъснати греди трябва да се 
разпределя в плочата. Прекъсването на надлъжните пръти трябва да е в съответствие с 
диаграмите на опънните сили (правило на „разтегната М-диаграма”). 

(3) Напречна армировка в плочите по изчисление се допуска само при дебелина ≥20cm. 
Допуска се продънването да се поема с кобилици (НП не ги допускат), със стремена или с 
дюбели. 

10. Заключения 
Въз основа на анализа на принципите в ЕС2 и на базата на многобройни авторски 

теоретични и числени сравнения с изискванията на НП, могат да се направят следните 
обобщени заключения: 

10.1. С въвеждането на Наредба №3 през 2005 г. и на Изменение №5 на НП през 2008 г. 
е постигната хармонизация с основните положения и съществените принципи, правила и 
модели в ЕС2, отнасящи до проектирането на надеждността на обичайните стоманобетонни 
конструкции на сгради. 

10.2. Без съмнения за смесване на основни положения, прилагането на ЕС2 трябва да се 
насърчава, независимо от това кога и как (внезапно или с преходен период) фамилията 
конструктивни Еврокодове ще бъде въведена и формално като норми за проектиране у нас. 

10.3. Претенциите на ЕС2 да обслужва едновременно и ежедневното проектиране и 
специалните конструктивни решения го правят труден за възприемане и поставят на 
изпитание дори подготвените проектанти-конструктори. 

10.4. Проектът за национално приложение БДС EN1992-1-1/NA: 2007 трябва да се 
допълни, като се използват всички „вратички”, които допуска ЕС2. 

(Представянето на доклада се съпровожда от 30 слайда)  
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БЕТОНИ СЪС САМОВЪЗСТАНОВЯВАЩА СТРУКТУРА 
 

В. Стоянов, Я. Иванов 1 

Резюме 
Статията излага философията на бетоните със самовъзстановяваща структура. Отправна 

точка за разглеждането е дълготрайността на циментните композити и съществуването в тях 
на микродефекти (пори, капиляри, пукнатини), породени от различни фактори. Предвид 
специфичното поведение на бетон със самовъзстановяваща структура, в обзора са изложени 
основите на структурата на бетона като хетерогенен композит и принципите при 
разработването на „умни материали“, като предопредели сравнението му с полимерите, 
способни да „лекуват“ повреждания в своята структура.  

На основата на анализ на принципите на автогенно и автономно самовъзстановяване 
структурата на циментни композити се установи, че в тази област от материалознанието се 
очакват значителни научни и приложни постижения, които биха довели до значителни 
екологични и икономически ефекти при подобряване експлоатационната надеждност и 
дълготрайност на съоръженията. В обзора са направени също редица изводи относно 
целесъобразността и ограниченията при разработване на бетони със самовъзстановяваща 
структура. 

 

SELF-HEALING CONCRETES 
 

V. Stoyanov, Y. Ivanov 1 

Abstract 
The study sets out the philosophy of self-healing concretes. The starting point for 

consideration is the durability of cement composites with existence of the microdefects (pores, 
capillaries, cracks), caused by different factors. Both the structure of concrete as heterogeneous 
material and the principles in the development of smart materials are reviewed, based on the 
specific behavior of concretes with self-healing structure. The homogeneous self-healing polymeric 
materials are used for comparison analysis. 

The two principles of self-healing behavior – autogenous and autonomous – are presented and 
discussed. The analysis shows that the significant scientific and practical achievements in this area 
of materials science are expected. In this review a number of conclusions regarding the 
expediencies and limitations in developing self-healing concretes are proposed. 
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София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 1-4; e-mails: vensy.stoyanov@gmail.com, yadir@bas.bg; 
Assoc. Prof. Eng. V. Stoyanov, PhD; Academician Yachko Ivanov, Institute of Mechanics, 
Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St., Block 1-4, 1113 Sofia, Bulgaria 
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1. ДЪЛГОТРАЙНОСТ И МИКРОДЕФЕКТИ 
Бетонът е най-използваният конструкционен композит, което се дължи на неговата 

значителна якост на натиск при относително ниска себестойност. Освен това въпреки своята 
нехомогенна структура и присъщите за нано-, мезо- и микрониво нееднородности и дефекти, 
той притежава дълъг експлоатационен период. Бетонът има повишена чувствителност към 
образуване на микропукнатини, породени от структурните преобразувания, които протичат 
при свързването и втвърдяването на бетонната смес, съсъхването при изпаряване на течната 
фаза или са следствие от външни натоварвания, близки до максимално допустимите 
натоварвания, ударно въздействие и циклични механични и/или топлинни натоварвания.  

Дълготрайността на бетона се дефинира като неговата способност да се съпротивлява 
на разрушаващи въздействия от физични и/или химични фактори на средата, в която се 
намира конструкцията [1]. Основни показатели за дълготрайност на бетонните 
конструктивни елементи са съхранение на началната геометрична форма, предпазване на 
армировката от корозия и запазване на физико-механичните свойства над допустими нива, 
при които се осигурява сигурността на конструкцията за периода на нейната експлоатация. 

Дълготрайността на бетона зависи от неговата структура, вида и интензивността на 
въздействията, причиняващи нарушения на изградената структура. По-голяма част от 
агресивните фактори са външни въздействия – съприкосновение с водата, валежи, 
въздействие на пръски вода при прибой, удари на вълни, импулсно налягане на движеща се 
вода, кавитация, пясъчна и кавитационна абразия, ударни и изтриващи въздействия, 
хидробиологични въздействия, аерация, циклични въздействия – намокряне и изсушаване, 
охлаждане и нагряване, замръзване и размръзване, въздействие на вятър, температура, 
влажност, концентрация на соли и др. Основните негативни процеси в обема на бетона са 
алкало-силициевата реакция между свързващото вещество и агрегатите (добавъчни 
материали), отделяне на киселина при използване на допълнително полимерно свързващо 
вещество, температурни деформации от повишена екзотермия при хидратацията на цимента 
или втвърдяване на полимерно свързващо. Изброените въздействия водят до редица 
неблагоприятни ефекти, като повишено съсъхване, понижаване на pH, образуване на 
водоразтворими соли и/или кристали на хидро-хлоралуминати и др., предизвикващи 
развитие на пукнатини в структурата на бетона и/или корозия на армировката. Освен 
понижаване якостта на бетона те могат да доведат и до частично или пълно разрушение на 
конструктивните елементи. 

На структурата на бетона е присъщо съществуването на пукнатини, като не всички са 
критични по отношение на разрушението на бетона. При визуално обследване на 
стоманобетонни елементи се фиксират пукнатини и отслоявания в натисковата зона, 
указващи за изменение на структурата или големи пукнатини (макродефекти). При визуално-
инструментално обследване с използване на специални прибори най-често се измерва 
ширината на повърхностните пукнатини [2]. Указание за нормална работа на бетона е 
разкриване на пукнатини до 0,3-0,4 mm. По-широки повърхностни пукнатини са резултат от 
остатъчни деформации, породени от надвишаване на максимално допустимите външни 
натоварвания [2]. По посоката на развитие на видимите пукнатини може да се даде оценка за 
намаляването на носещата способност, претоварване на конструкционния елемент, начало на 
разрушението на бетона и на сцеплението между бетона и армировката и др. За определяне 
якостта на натиск на бетон с евентуално повредена структура се препоръчва изпитване на 
извадени ядки, които са с малък обем, или използване на безразрушителни методи, които са 
косвени и трудно се калибрират [2].  

В допълнение практически е невъзможно своевременното откриване и локализиране на 
микродефекти, които се намират във вътрешността на елемент, което прави невъзможно 
тяхното отстраняване. Същевременно отстранените по традиционните начини 
микродефекти, които са предимно повърхностни, не довеждат до пълното възстановяване на 
структурата, т.е. до първоначално създадената такава. Класическият начин за преодоляване 
на негативния ефект от микродефектите в структурата на бетона към днешна дата се постига 
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чрез преоразмеряване на бетонните елементи, използване на армирочъвна стомана за 
поемане на опънни напрежения и производство и влагане на бетони с многократно по-високи 
показатели от заложените в проекта. Този подход води до оскъпяване на строителството и е 
оправдан единствено заради стремежа за осигуряване на дълъг експлоатационен живот на 
строителните конструкции. 

Подходът за повишаването дълготрайността на бетона, възприет при съставянето на 
стандартите, е дефиниране на основни въздействия на околната среда, които са: циклично 
динамично натоварване, изтриване, износване, корозия на бетона, предизвикани от 
карбонизация и хлориди, въздействие от замразяване/размразяване със или без размразяващи 
вещества, химично агресивно действие и др. Тези външни въздействия дефинират 
многообразие от необходими свойства (мразоустойчивост, водонепропускливост и др.), 
които в цялата си съвкупност описват дълготрайността на бетона. Този подход за 
остойностяване дълготрайността на бетона е оправдан поради многообразието агресивни 
фактори спрямо бетона, но той не позволява получаването на информация за поведението на 
бетона при различни процеси на разрушение и обща оценка на експлоатационната 
пригодност на конструкционните елементи. Например, при изпитванията срещу 
разрушаващо въздействие не се отчита напрегнатото състояние на елемента, влиянието на 
армировката върху деформационното поведение на бетона, продължителността и 
интензитета на външното въздействие, промените в структурата на бетона, следствие на 
приложеното външно въздействие и др. 

В практиката са намерили реализация подходи, при които превантивно се намалява 
количеството или напълно се отстраняват микродефектите в бетонната структура, с които се 
гарантира по-голяма дълготрайност на бетонните строителни конструкции. Към тях спадат: 
защита на бетонната повърхност, увеличаване бетонното покритие на армировката, 
използване на бетони с по-ниска проницаемост (т.е. порьозност), което се постига с 
използване на ниски водоциментови отношения, по-добро уплътнение, използване на 
химични добавки за пластифициране на бетоновата смес. За осигуряване на голяма 
пукнатиноустойчивост при съсъхване и облекчаване работата на носещата армировка в 
зоната, където се получават опънни експлоатационни напрежения се използва пасивно 
дисперсното армиране на бетона със стоманени и/или полимерни влакна. Гарантирането на 
плътна микроструктура на бетона се търси чрез увеличаване съдържанието на фини фракции 
и силно намаляване на водоциментовото отношение, което се осъществява с прилагане на 
поликарбоксилатни химични добавки. С постиженията на нанотехнологиите е възможно 
модифициране на всички компоненти на бетона, в резултат на което се получават 
високоякостни бетони с повишена пукнатиноустойчивост и плътни междуфазни слоеве. В 
този случай управлението на надмолекулната структура на бетоните се постига чрез: 
механоактивационно повишаване дисперсността и активността на цимента, изпозлване на 
наномодифицирани пластификатори и полимерни добавки с усилени пластифициращи 
свойства и включване на регулируемо количество нанодисперсна частици - зародиши за 
насочена кристализация на циментния камък (фулерени, астралени, въглеродни 
нанотръбички, нановлакна, хидросиликати и др.). 

В последните десетина години за повишаване дълготрайността на бетоните все повече 
добиват популярност методите за създаване на бетони със самовъзстановяваща 2 структура 
[3]. Тези методи се основават на възможността структурата на бетона да се подготви за 
бъдещи критични състояния. По този начин се създава възможност за предотвратяване и 
възстановяване на частично разрушаване и повишаване на надеждността на първоначалното 
състояние („здраве“), като по този начин значително се намаляват на разходите при 
експлоатацията на бетонното съоръжение. 

Настоящата статия е първи опит у нас да се изложи философията на бетоните със 
самовъзстановяваща структура, да се анализира състоянието на изследванията и неговите 
                                                 
2 Поради сходството си с лечебния процес при живите организми материалите притежаващи способността да 
възстановяват своята структура се наричат и самолекуващи (self-healing). 
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приложения. 
 
2. БЕТОНЪТ – „УМЕН КОМПОЗИТ“ 
Развитието на човешкото познание минава през различни етапи, за да стигне в наши 

дни до компютърната техника и информационните технологии. Развитието на последните бе 
инициатор и за създаването на т.н. умни (интелигентни) материали (smart materials). Типични 
представители на „умните материали“ са пиезоелектричните материали, сплавите и 
полимерите с памет на формата, полимерите, чувствителни към измененията на pH и/или 
температурата на околната среда, фотомеханичните материали, ненютоновите течности и 
ферофлуидите. Тези материали се отличават с ниска степен на организираност на 
йерархичната си структура, чрез която те реализират събирането и обработката на 
информацията от външното въздействие с последваща реакция [4]. За разлика от „умните 
материали“ „умните структури“ (smart structures) не са еднофазни материали, а композити, 
изградени от конвенционални компоненти за инженерни приложения, които имат свойствата 
чувствителност (sensing), възбуждане (actuation) и управление (control), т.е. те са своеобразна 
имитация на биологично тяло. 

Бетонът представлява изкуствен композитен материал, чиято структура включва три 
фази – хидратирала циментна фаза (циментов камък, ЦК), агрегати и интерфейс – междинна 
преходна фаза, свързваща ЦК и агрегатите. Микроструктурата на бетона е нееднородна, но 
на при инженерните изчисления той се моделира като хомогенно деформируемо твърдо тяло. 
Свойствата на бетона зависят от формираната структура и особено от интерфейса, чиято 
структура и свойства зависят от редица физични процеси, протичащи при хидратацията на 
цимента [5]. Структурата на този интерфейс, прилежащ към повърхността на агрегатите, 
включва слой, богат на портландит (CH) и е с дебелина няколко микрометра (фиг. 1). По-
далече от повърхността е оформен слой (20-60 µm) с висока порьозност, богат на кристали на 
портландит, етрингит и калциеви хидросиликати (CSH). При изследванията ЦК се разглежда 
на две нива: мезониво (при скала на изследване от 10-2 до 10-4 m, при което ЦК е хомогенен 
материал) и микрониво (скалата при която се разглежда интерфейсът между агрегатите и 
циментената матрица) [6]. 

 

 
Фигура 1. Структура на междинната преходна зона между плътен естествен агрегат и 

портландциментова матрица [6] 
 

Обикновеният бетон много трудно би се класифициран като „умен материал“ или „умна 
структура“, но разглеждането на бетон, притежаващ свойството сам да възстановява своята 
повредена структура, предопределя насоките за неговото изследване и изучаване. Като най-
близки по микроструктура са бетоните, в „умната структура“ на които са включени оптични 
влакна и/или продукти на нанотехнологиите – въглеродни тръбички, нановлакна и др. От 
друга страна специфичното поведение на бетон със самовъзстановяваща структура 
предопределя сравнението му с големия клас полимери, способни да „лекуват“ повреждания 
в своята структура (self-healing polymeric materials) [7, 8].  
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3. САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СТРУКТУРАТА НА БЕТОНА 
Концепцията за самовъстановяване се дефинира като самоотстраняване на повреди в 

структурата, причинени от механични, термични или химични въздействия, което се 
осъществява от материали, които вече се намират в обема на материала [3]. Основният 
ефект, който се цели с въвеждането и изучаването на тези материали, е икономия на средства 
от поддръжка (обследване, ремонтни действия и др.) на безопасно ниво на експлоатация на 
дадена конструкция, но при относително високи първоначални разходи (фиг. 2). 
 

 
Фигура 2. Експлоатационно поведение (а) разходи (б) във времето за обикновени (A) и 

високоотговорни (В) конструкции и сравнението им с изпълнени от бетон със 
самовъзстановяваща структура (в) и (г) [3]. (В илюстрацията са включени разходи само за 

ремонт и възстановяване, т.е. без разходите за обследване, лихва и инфлация) 
 

За първи път данни за самовъзстановяване структурата на бетонни образци са 
публикувани през 1925 г. от Д. Абрамс [9], който установява увеличаване на якостта на 
натиск на вече разрушени проби на 28 дневна възраст, които осем години след изпитването 
си са изложени на атмосферни влияния. Петдесет години след първото съобщение в областта 
Дж. Мъндей и съавт. [10] провеждат по-детайлно изследване на установения ефект, като 
доказват за съществуване на самовъзстановяване на разрушена бетонна структура. Те 
отбелязват, че по-висока степен на самовъзстановяване (запълване) на пукнатините се 
наблюдава при отлежаване във въздушна среда с висока влажност, в сравнение с отлежаване 
под вода. Тъй като способността за въстановяване на повредената структура е присъщо 
свойство на бетона, той може се класифицира като автогенен материал. Това е и отправната 
точка за интензивни изследвания в последните десет години с цел изучаване и прогнозиране 
на тази интересна интелигентна проява на циментните бетони.  

Н. Хърн [11] анализира причините за намаляване във времето на пропускливостта на 
структурата на бетона и разделя автогенното възстановяване на структурата от ефектите на 
(само)уплътняване на структурата (self-sealing) и късна хидратация на порландцимента. В 
този обзор са изброени относително големият брой механизми, предложени за обяснение на 
ефекта на самоуплътняване на структурата (изследване на водопропускливостта на 
обикновени бетони във времето), които в резюмиран вид са: 

1. съществуване на въздух в циментовия камък, причина за непълно насищане на 
изпитваните проби [12, 13] или неговото разтваряне под налягане в проникващата вода [14]. 

2. набъбване на втвърдената циментова паста (ВЦП) [15, 16]; 
3. химични реакции на водата и ВЦП, които включват хидратация на нехидратиралите 

клинкерни зърна [15, 17], разтваряне и отлагане на разтворими хидрати, като тези на Ca(OH)2 
(портландита) [13, 16, 17] и карбонизация на разтворения портландит [13, 15, 18]; 
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4. осмотично налягане [19]; 
5. физично запушване на капилярите, предизвикано от отлагането на несвързани 

частици в циментовата паста и водещо до формиране на „филтърна тапа“ [14, 15, 17]. 
От изброените механизми по-голямо значение имат последните три, при които се 

осъществява необратимо самовъзстановяване на циментовия камък, резултат от 
взаимодействието между микроструктурата и проникващия флуид. Резултатът от това 
автогенно уплътнение на структурата се изразява във възстанояване до 4–5% от якостта на 
натиск [20].  

За разлика от (само)уплътняване на структурата, автогенното самовъзстановяване на 
структурата се наблюдава предимно при бетони, които са в контакт с вода, като устои, 
водостоци, канали, тръби и др. Освен това „лекуването“ на пукнатините започва поне една 
седмица след нейното отваряне, като този процес се предхожда от механично блокиране [11]. 
Самият процес представлява запълване на пукнатините с плътна мрежа от бели фини 
кристални продукти (фиг. 3) – CaCO3 (калцит), отложени върху Ca(ОH)2 (портландит) [21-
23], които се получават при реакция на разтворения във вода Ca(HCO3)2 и намиращия се в 
циментовия камък Ca(ОH)2 (портландит) или карбонизация на портландита, когато бетонът е 
изложен на въздух с висока влажност [24]. Резултатът от автогенното самовъзстановяване е 
илюстриран от Й. Янг и съавт. [25] (фиг. 4), като доказателство за ефекта е, че при повторно 
натоварване на разрушени образци, новообразуваните пукнатини са в участък, различен от 
самоизлекуваните. Времето за запълване на пукнатините, т.е. прекристализация на калцита, 
зависи от техните размери, количеството на портландит в циментовия камък и влажностните 
условия, като хидростатичен напор, pH на средата, влажност, температура и др. 

За първи път идеята за автономно самовъзстановяване на повредена структура е 
разаработена в работите на White и съавт. [26, 27]. Тази концепция, която е резултат от 
инициатива на НАСА от 1996 г., е основа за интензивно научно развитие в областта на 
материалознанието. В началото обект на самовъзстановяване са били предимно хомогенните 
материали, като понастояшем изследванията се провеждат и върху хетерогенни композити, 
каквото са циментните разтвори и бетони. Поради малкия размер на повредите в 
структурата, които следва да се възстановят, тази тематика се разглежда като една от 
обещаващите области за приложение на нанотехнологиите. 

Автономното „самолекуване“ на повредена структура се дължи на освобождаване в 
материала на капсулирани до момента на повреда вещества за самовъзстановяване (СВ) [3, 
28]. Нарастването на пукнатината (фиг. 5а) предизвиква разрушаване на обвивката на 
микрокапсулата, веществото на СВ се разтича в пукнатината под дейстие на гравитационни и 
капилярни сили, свързва се с катализатор на процеса на полимеризация (фиг. 5б), като се 
достига до запълване на пукнатината с втвърден полимер (фиг. 5в).  
 

 
Фигура 3. ESEM (XEDS) химичен анализ на продуктите, осъщвствяващи автогенно 
самовъзстановяване на пукнатики в структурата на циментни композити [23] 
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  а) 
 

   б)   в) 

Фигура 4. Микропукнатини в циментен композит преди (а) и след (б) автогенно 
самовъзстановяване на структурата; новообразувани пукнатини в „самоизлекуван“ 

циментен композит [25] 
 

  г) 

Фигура 5. Концепция за автономно самовъзстановяване на структурата (а-в): 1 –
микрокапсула, 2 – катализатор, 3 – пукнатина, 4 – вещество за самовъзстановяване 
(СВ) на структурата, 5 – втвърдрено СВ; (г) ESEM на разрупена микрокапсула [26]. 

 
Създаването на циментен композит, с възможност за автономно самовъзстановяване на 

микроповреда в своята структура представлява решаване на поредица от технологични 
задачи. СВ оформят самостоятелен клас „умни материали“, които притежават способността 
за пасивно запълване на леки повреди без външна намеса. Те трябва да представляват 
бързовтърдяващо нисковискозно вещество с ниско повърхностното напрежение, поради 
което за предпочитане е използването на епоксидни смоли (0,2÷0,5 Pa.s при 20ºC), 
цианоакрилати (<0,01 Pa.s, кисели разтвори, влизащи в контакт с алкална среда) и алкало-
силициеви разтвори (хидратират в присъствие на кислород) [3]. Степента на възстановяване 
на якостните показатели трябва да е над 80÷100% [29]. Обвивката на микрокапсулите, с 
диаметри 20÷300 µm [3], трябва да е изработена от материал, който е устойчив както в 
средата на циментната матрица, така и на СВ. Освен това тя трябва да е достатъчно здрава 
при технологичните процеси на създаване, транспортиране, полагане и уплътнение на 
смесите, и в процесите на хидратация и втвърдяване, но да може да се разруши при 
нарастване на пукнатина. Катализаторът може свободно да е диспергиран в обема на 
материала, но за предпочитане е и той да е предпазен с непроницаема обвивка. Влаганите 
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капсули да са в достатъчно количество за осъществяване на самовъзстановяването, не трябва 
да поставят ограничения спрямо физичните, химичните и механичните свойства на 
компонентите на строителния разтвор и бетона, не трябва да влияят на хидратацията на 
портландцимента, но може да окажат влияние върху параметрите на технологичните процеси 
– например ниска скорост на разбъркване, нисък ефективен вискозитет на строителния 
разтвор, по-голямо отворено време за работа и др.  

 
Лабораторните изследвания за автономно самовъзстановяване на циментите композити 

са относително малко на брой, но интересни резултати са получени от колектива на Виктор 
Ли [30]. В изследванията, проведени с „умен циментов композит“, вместо микрокапсули са 
изпозлвани кухи стъклени влакна (диаметър – 500 µm, дебелина на обвивката – 60 µm,), в 
които е вложен СВ, който втвърдява на въздух [30]. Предвид локалният характер на 
разрушенията, при този начин на влагане на включенията има възможност за намалено 
отдаване на СВ. Поведението на създадения композита може да се класифицира като 
пасивно „умно самовъзстановяване“, като свойството чувствителност (sensing action) на 
натоварената проба при образуването в нея на пукнатините предизвиква възбуждане 
(actuation) за контролирано отдаване на СВ чрез разкъсване на стъклените влакната (фиг. 6). 
Ефекът на самовъзстановяване на структурата се потвърждава с изпитвания на опън и опън 
при огъване. 

 

 
а) 

 б) 

Фигура 6. ESEM на разрушени стъклени тръбички, съдържащи агент за 
самовъзстановяване при изпитване на опън (а) и опън при огъване (б) [30]. 

 
Предложени са и други концепции за автономно самовъзстановяване на структурата на 

конструкционни материали. Т. Нишиваки и съавт. [31] влагат СВ в тръбички и при начало на 
пукнатинообразуване композитът локализира мястото на повредата (self-diagnostic 
composite), което се диагностицира с увеличаване на електричното съпротивление. В 
системата се възбужда източник на топлина, който осъществява локално стопяване на 
обвивката, разтичане с последващо втвърдяване на СВ. Й. Сакаи и съавт. [32] използват 
сплав с памет на формата (shape-memory alloy) за армиране на циментопясъчни разтвори. 
Представените от тях експериментални резултати показват, че влагането на този 
супереластичен материал значително намалява деформациите. Ефектът на възстановяване се 
състои в последващо възвръщане на деформацията, която при T=30ºC (обратим преход в 
сплавта) остава около 1/10 от максималната. 

 
Редица автори представят резултати за самовъзстановяване структурата на циментни 

композити чрез изпозлване на бактерии [33-35].  
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Фигура 7. Развитие на кристали на калцита: а) разлика между размерите на бактерията 

Bacillus Pasteruii и кристалите, б) пръчковидни следи, съразмерими с размерите на 
бактерията Bacillus Pasteruii [34] 

 
Въвеждането на бактерии води до протичането на биологични процеси в структурата на 

цимнтовия камък. Микробиологично възбудените едновременни или последователни сложни 
биохимични реакции водят до формиране на области с плътен калцит (фиг. 7). В [36] се 
изпозлва бактерията B. sphaericus LMG 225 57. Бактериите Bacillus pseudoformus DSM 8715 и 
B. Cohnii DSM 6307 чрез метаболитна конверсия на калциевия лактат (C6H10CaO6) в областта 
на пукнатините води до формиране на клациев карбонат и отделяне на въглероден диоксид, 
който впоследствие реагира с портландита до образуване на нови порции калцит [35]. Като 
част от метаболизма на бактерията Bacillus Pasteruii е преобразуването на карбамид до CO2 и 
амоняк. Възможните биохимични реакции в средата на циментовия камък, при които се 
формира CaCO3 може да се обобщят до реакциите [34]: 

 

Ca
2+ 

+ Cell → Cell-Ca
2+ 

 
Cl

- 
+ HCO3

- 
+ NH3 → NH4Cl + CO3

2- 
 

Cell-Ca
2+ 

+ CO3

2- 
→ Cell-CaCO3↓  

 
Анализът на изложените методи за автономно самовъзстановяване структурата на 

бетоните показва, че тези методи са обещаващи за приложение в циментите композити. 
Докато предимствата на тези методи са явни и атрактивни, то техните недостатъци не са яснo 
изразени, поредвид недостатъчните изследвания в областта и липсата на пратически опит. 
Следва да се очаква, че с увеличаване на количеството на вложените вещества, способни да 
запълнят възникнали микродефкети в структурата, механичните и деформационни 
характеристики на композитите се понижват. Освен това е трудно да се установи дали 
количеството на тези вещества е напълно изпозвано, за да се предвиди възможност за 
повторно самовъстановяване на структурата. Въвеждането на диагностицираща система в 
състава на конструкционния материал значително би оскъпил самия композит, а влагането 
на сплави с памет на формата съдържа елемент на самовъзстановяване, но той не е по 
отношение на запълване на празнините/пукнатините с неразтворими вещества. Ефектът от 
изпозлването на бактерии наподобява този при автогенното възстановяване, но и изисква 
предварително обследване и локализиране на повредите в структурата на циментните 
състави. Автогенното самовъзстановяване на структурата е ефективно при ширината на 
пукнатините до 150 µm (най-ефективно – до 50 µm) и зависи от редица фактори: ширина на 
пукнатината, налягането на водата, pH на водата, температурата, твърдостта на водата, 
съдържанието на хлориди във водата, състава на циментовия композити и др. Голяма част от 
тези фактори имат случаен характер и е трудно да бъде вложен в конкретни инженерни 
изчисления. са необходими допълнителни изследвания.  

 
ИЗВОДИ 
Циментите разтвори и бетони по своя характер са материали, съдържащи в себе си пори 



- 31 - 

и пукнатини, породени от процесите на хидратация и втвърдяване и/или от натоварване. 
Това са областите, в които предимно се осъществяват преносни процеси (проникване на 
влага и/или течности), които са основна причина за дефектиране на тяхната структура. 

Изследванията в областта на гарантиране дълготрайността на бетона са разнопосочни, 
като мероприятията за възстановяване структурата (дълготрайността) на циментните 
композити изсикват отностително големи човешки и парични ресурси. Едно от очертаващите 
се ефективни решения на проблемите за дълготрайността на циментните композити 
(бетоните) е създаването на такива със самовъзстановяваща структура. Все още, обаче, има 
неизяснени въпроси около автономното и автогенното възстановяване на структурата. 

Анализът на получените досега резултати от изследванията върху циментни композити 
със самовъзстановяваща структурата позволява да се направят следните предварителни 
изводи: 

- следва да се очаква както екологичен, така и икономически ефект от приложението на 
този тип материали; 

- подобрява се експлоатационната надеждност и дълготрайност на съоръженията; 
- първоначалното изпозлване на конструкционни материали със самовъзстановяваща 

структурата следва да се очаква при строителството на инфраструктурни съоръжения 
(мостове) и високоотговорни сгради и конструкции. 
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АНАЛИЗ НА ПОРЬОЗНОСТТА И СВОЙСТВАТА НА БЕТОНА, 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДЪЛГОТРАЙНОСТТА СЪГЛАСНО БДС EN 206-1 

ЧАСТ IІ: МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА 

Николай Баровски 1, Мирона Миронова 2 

Резюме 
Направен е сравнителен анализ на тълкуването на термина “дълготрайност” от гледна 

точка на практическо му приложение и разработване на съответни критерии за оценка за 
конкретни климатични и експлоатационни условия на стоманобетонна конструкция. На 
базата на резултатите от кинетиката на изменение на някои механични свойства с течение на 
времето при наличие на агресивни химични въздействие са направени оценки за 
корозионната устойчивост и дълготрайността на бетона. 

С цел подобряване на експлоатационната годност на съоръженията, подложени на 
агресивно въздействие от химични фактори са предложени конкретни критерии за 
проектиране на състави на бетон с подобрена дълготрайност. Тези критерии са съобразени с 
изискванията на БДС EN 206-1 и Националното приложение към този стандарт, тъй като 
стандартът е приложим само за бетони, произвеждани на територията на Република 
България. 

 

ANALYSIS OF CONCRETE PORE STRUCTURE AND PROPERTIES RELEVANT TO 
DURABILITY PURSUANT TO EN 206-1. Part II: MECHANICAL PROPERTIES 

 
N. Barovsky 1, M. Mironova 2 

Abstract 
A comparative analysis of the meaning of “durability” is performed considering its practical 

application and the development of relevant criteria for the assessment of specific climatic and 
exploitation conditions of the performance of a steel bar reinforced structure. Based on results for 
the kinetics of some mechanical properties of concrete under aggressive chemical impacts, 
assessment of material corrosion resistance and durability is made.  

To improve the exploitation fitness of a structure, undergoing aggression of chemical agents, 
specific criteria are worked out to design concrete compositions with improved durability. They are 
pursuant to BDS EN 206-1 and it’s National Appendix, since the standard is applicable to concrete 
prepared in Bulgaria, only. 
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Увод 

За оценяване на дълготрайността на бетона може да се използват методи за определяне 
на свойствата, които разглеждат количествено всеки възможен механизъм за разрушение, 
експлоатационния срок на елемента или конструкцията, както и критериите, определящи 
краят на този експлоатационен срок. Такъв метод може да се основава на достатъчен опит на 
строителната практика у нас с характерните особености на околната среда, на данни от 
утвърдени методи за изпитване на свойствата за съответния механизъм или на използването 
на доказани прогнозни модели. 

В настоящата работа са представени и анализирани резултати, получените за някои 
механични характеристики на циментов камък и бетони, подложени на влиянието само на 
част от течните агресивни среди, описани подробно в предходната част на тези изследвания.  

 
Материали и среди 

Пробните тела са нестандартизирани - цилиндри с диаметър d = 15mm и височина l = 30 
- 40mm, са формувани в стъклени епруветки, изолирани от влиянието на околната среда, 
използвани за определяне на якостните характеристики на циментовия камък. Други пробни 
тела - призми с размери 100х10х6mm са използвани за получаване на данни за модула на 
еластичност чрез резонансен метод, т.н. динамичен Е - модул. Втвърдяването е осъществено 
при стайна температура, а 28 дневната възраст е приета за базова. На тази възраст пробните 
тела са разпределени и оставени за отлижаване в различните водни разтвори в течение на 1 
година (както е описано в част І). 

За направата на пробните тела са използвани три вида цименти: 
• CEM I 42,5 N (C3A =7%) с водоциментово отношение (w/c) w/c =0.35, w/c =0.50, 

w/c =0.65;  
• CEM II 42,5 N (C3A ≤3%) с w/c =0.30, w/c =0.40, w/c =0.50; 
• сулфатоустойчив цимент с w/c =0.35, w/c =0.50, w/c =0.65.  

Като база за сравнение е приета средата – дестилирана вода при стайна температура. 
Варирайки концентрацията на разтвора – 0%, 0,5% и 1% и водоциментовото отношение 
w/c=0,30, w/c=0,40 w/c=0,50 са измерени следните показатели: 

• свободни линейни деформации – набъбване ε; 
• якост на натиск Rc и якост на опън при разцепване Rb; 
• динамичен модул на еластичност Ед. 

Представени са и обобщени резултати от изследванията върху якостите на натиск Rc на 
бетонови проби, отлежавали 5 години в питейна и морска вода. Пробните тела са кубчета с 
размери 10 х 10 х 10 cm и са изготвени с два вида цименти - сулфатоустойчив и CEM 
II 42,5 N. Подробно описание за използваните цименти и различните състави е дадено в [1], а 
моделът на формираната структура на порите в [3]. 

 
Резултати и анализ  

Набъбването, в т.ч. и свободното линейно удължение, е оценено от гледна точка на 
възможните причини за възникването му, като се има предвид погасяването на капилярните 
сили, увеличаването на количеството на междуслойна вода в микрокристалната структура на 
материала, както и различни процеси, вследствие образуването на нови съединения в 
резултат от взаимодействието между компонентите на средата и циментовите композити. 
Сравнителните данни за набъбването на циментовия камък в Mg SO4, дестилирана вода и 
морска вода са представени в табл.1. При морската вода доминира фактора образуване на 
нови съединения с по-голям обем, отколкото е сумарния обем на реагентите, докато 
дестилираната вода заема промеждутъчно положение. Набъбването е обратно 
пропорционално на w/c отношение, което означава, че явлението е свързано с промени в 
твърдата фаза и микропорьозната структура на втвърдената паста. 
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Таблица 1. Линейно удължение ε 

Възраст, дни; ε %0 
среда w/c 

28 90 180 360 

0.3 1.29 2.73 3.23 3.24 
0.4 0.74 2.32 2.95 2.98 Десилирана 

вода 0.5 0.87 1.73 2.09 2.10 
0.3 2.58 3.26 3.75 3.80 
0.4 1.76 2.59 2.80 2.82 Морска вода 
0.5 1.67 2.20 2.35 2.36 
0.3 1.94 2.89 3.28 3.41 
0.4 1.80 2.58 2.96 разрушено 0.5 % Mg SO4 
0.5 0.71 разрушено разрушено разрушено 
0.3 2.91 3.47 3.69 3.80 
0.4 2.27   разрушено 1 % Mg SO4 
0.5 1.40 разрушено разрушено разрушено 

 
Очевидно е силното влияние на MgSO4, при което разрушението на пробите при 

w/c=0,50 (за двете концентрации) е настъпило преди достигане на 3 месечното им 
отлежаване в разтворите. Визуалният оглед показа образуване на тънка черупка – 0,5-1,0 mm 
от повърхността на цилиндричните образци, която в даден момент се отлепва от основното 
тяло и се разрушава. Това наблюдение съвпада и с резултатите, получени чрез численото 
решение на дифузионната задача [2], при което фронтът на предвижване на сулфатните йони 
е всестранен и стъпаловиден, както и тезата за образуване на двуслойна структура 
(незасегнато ядро и увреден слой) при наличие на химична агресия. Времетраенето на дадено 
стъпало се определя при достигане на определенакритична концентрация на 
новообразуванията и най-вече на моносулфохидроалумината и трансформирането му в 
трисулфатната му форма – етрингит, което е непосредствена причина за разрушение.  

Невъзможността да се формоват пробни тела при w/c=0,50 намалява допълнително 
информацията от експеримента за стойностите на динамичния модул на еластичност. 
Независимо от това, се очертава тенденция на нарастване на Ед за всички среди през 
едногодишния период на отлежаване при еднакво w/c –табл. 2. В сравнение с данните за Ед 
на пробните тела в дестилирана вода най-големи разлики се наблюдават при пробите в 1% 
разтвор на MgSO4 и то в полза на пробите, експонирани в разтвора. Модулът осезаемо 
нараства при w/c=0,40 в сравнение с този при w/c=0,30 за всички среди. Това може би се 
дължи на увеличаване на плътността, т.е. запълване на част от поровото пространство с 
продукти от корозионните процеси.  

 
Таблица 2. Модул на еластичност Ед 

Възраст, дни; Ед GPa 
среда w/c 

28 90 180 360 
0.3 12.75 15.69 16.43 17.21 

Дестилирана вода 0.4 5.28 10.17 11.65 12.80 
0.3 12.61 15.53 16.09 17.15 

Морска вода 0.4 5.09 9.95 11.98 13.24 
0.3 13.98 16.62 18.13 18.87 

0.5 % Mg SO4 0.4 5.78 13.00 13.58 13.65 
0.3 14.04 16.86 17.98 18.39 

1 % Mg SO4 0.4 5.80 12.61 14.24 14.78 
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Получените резултати за якостите показват, че структурообразуващите процеси 
доминират над деструктивните – табл. 3. Относително краткия срок на отлежаване на 
пробните образци в морската вода не дава възможност за голямо проявление на корозия, с 
изключение на разтвора на MgSO4. 

Видимо са очертани тенденциите на повишаване на якостите (якост на натиск и на опън 
при разцепване) след 28 дневна възраст, когато пробните тела са експонирани в средите. 
Якостта на опън при разцепване се оказва по-чувствителна към корозионните процеси в 
сравнение с натисковата якост при въздействие на агресивните среди. Съдейки по данните за 
изменението на якостните показатели най- агресивен е разтвора на MgSO4. В началните 
периоди на развитие на корозионните процеси якостите могат да покажат тенденциите на 
развитие на тези процеси и да послужат като основа за направата на качествена оценка. 
Както бе отбелязано при разтвори на MgSO4 и Na2SO4 механизмът на протичане на 
корозионните процеси може да се опише чрез дифузия на сулфатните йони, при 
скокообразно придвижване на фронта на критичната концентрация и настъпване на 
разрушение на засегнатия слой [2 ]. 

 
Таблица 3. Якости на натиск и опън при разцепване на циментов камък 

28 дни 90 дни 180 дни 360 дни 
среда w/c 

Rc Rb; Rc Rb; Rc Rb; Rc Rb; 
0.3 72.2 7.35 100.5 7.62 106.2 7.31 110.0 6.76 
0.4 46.2 5.79 80.4 6.41 81.4 6.02 72.7 4.73 Дестилирана 

вода 
0.5 39.1 4.05 62.4 4.32 61.0 4.15 53.9 3.94 
0.3 72.2 7.35 99.2 7.73 101.8 7.52 103.1 7.28 
0.4 46.2 5.79 78.4 6.03 83.4 6.23 73.6 5.65 Морска вода 
0.5 39.1 4.05 55.2 4.57 56.9 4.38 54.6 4.18 
0.3 72.2 7.35 96.6 7.05 110.2 7.14 117.3 6.67 
0.4 46.2 5.79 64.3 4.82 42.1 5.02 Разр. Разр 0.5 % Mg SO4 
0.5 39.1 4.05 23.0 2.14 Разр. Разр. Разр Разр 
0.3 72.2 7.35 105.9 7.90 108.3 7.21 101.7 7.06 
0.4 46.2 5.79 59.9 4.64 34.1 2.61 Разр Разр 1 % Mg SO4 
0.5 39.1 4.05 15.7 1.87 Разр. Разр. Разр Разр 

 
От гледна точка на надеждността на бетонните и стоманобетонни съоръжения в 

агресивна среда, вкл. и морска вода, е от значение запазването на якостта на бетона през 
целия експлоатационен период. Както беше споменато, 28 дневната възраст е избрана за 
базова, тъй като якостта на бетона на тази възраст се използва при проектиране на 
съоръженията. За това, като критерий за оценка на корозионната устойчивост, може да се 
въведе разликата между якостта на бетона, втвърдявал определен период от време в дадена 
агресивна среда, респ. морска вода (Rt,) и 28 дневната му якост (R28 ) [3]. Условието за 
корозионна устойчивост на бетона е тази разлика да е положителна: 

 
ΔRt-28 = Rt - R28  
 
На базата на този критерий, може да се определи термина „дълготрайност”, а именно – 

периода от време в условия на агресивно действие на средата, за който бетонът запазва 
якостите си по-високи или равни на базовите от 28 дневна възраст.  

 
На фиг. 1 са показани някои типични криви на изменение на якостта на натиск, които 

очертават тенденциите в поведението на бетона в морска среда, съпоставени с тези при 
отлежаването му под вода. Очевидно състав І (със сулфатоустойчив цимент - крива 1) 
запазва якостта си по-висока от съответната на 28 дневна възраст за петгодишния период. 
Следователно, влиянието на средата не е опасно и дълготрайността на този бетон, оценена по 
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горния критерий е по-голяма от 5 години. При равни други условия, бетонът втвърдявал в 
питейна вода има по-високи якости от тези на бетон в морска вода, като с течение на времето 
тази характеристика показва тенденция на нарастване. Този ефект се установява и за двата 
вида бетони. Проведените изследвания доказват, че за разглеждания период 
сулфатоустойчивия цимент гарантира корозионната устойчивост на бетона. Окончателният 
избор на състава на корозионно устойчив бетон трябва да се извърши след доказване на 
всички технически необходими свойства по стойностен критерий. 

 
Фиг.1 Якост на натиск на бетони, експонирани в питейна и морска вода 

Крива 2 от състав ІІ на фиг.1 показва намаление на якостта и след 5 годишно 
експониране в морска вода, това механично свойство е с по-ниски стойности от избраната 
граница, т.е. дълготрайността в този случай може да се приеме, че е около 5 години. При 
равни други условия, бетонът втвърдявал в питейна вода има по-високи якости от тези на 
бетон в морска вода, като с течение на времето тази характеристика показва тенденция на 
нарастване.Този ефект се установява и за двата вида бетони. Проведените изследвания 
доказват, че за разглеждания период сулфатоустойчивия цимент гарантира корозионната 
устойчивост на бетона. Окончателният избор на състава на корозионно устойчив бетон 
трябва да се извърши след доказване на всички технически необходими свойства по 
стойностен критерий. 

 
Заключение 

Обобщените резултати от настоящите изследвания сочат, че действието на агресивни 
агенти, предизвикващи корозия, води до появата на двуслойна структура в материала.: 
външен кородирал слой, с изменени структура и механични свойства и ядро със запазени 
структура и механични свойства. Дебелината на кородиралия слой нараства все по-бавно с 
течение на времето, поради запълването на капилярите, с новообразувания, което затруднява 
преноса на йони. Така този слой се превръща в преграда между незасегнатата сърцевина и 
окръжаващата агресивна среда. По-нататъшното проникване на дифузанта в ядрото е 
възможно след разрушаване на “увредения” слой, което от своя страна  може да настъпи след 
сериозни структурни промени. Направените изводи могат да се използват като база за 
изготвяне на критерии за прогнозиране и оценка на дълготрайността на бетона, с оглед 
проектиране на рационални състави с повишена корозионна устойчивост. 

На следващите снимки са представени типични примери за разрушение на бетон в 
конструкции, подложени на въздействието на основните групи фактори: механични Фиг.2 
(ударно действие, претоварване, динамични товари, вибрации и др.); химични Фиг.3 
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(сулфати, хлориди, мека вода и др.); физични Фиг.4 (циклично замразяване и размразяване, 
променливо намокряне и сушене, съсхване на бетона и др.) както и от корозия на 
армировката на конструкцията Фиг.5. 

 
Фиг.2.         Фиг.3.   Фиг.4.       Фиг.5. 

                           
 

 
От гледна точка на дълготрайността за климатичните условия на България, 

мразоустойчивостта се явява основно свойство на бетона, което е тясно свързано със 
структурата на поровото пространство. По своя генезис порите в бетона се класифицират 
като: 

- гелни пори – пори с радиус до 10 нанометра, формирани при хидратацията на 
калциевите силикати в цимента; 

- капилярни пори – пори с радиус до 10 микрометра, образувани от водата, която не 
участва в химически реакции с цимента; 

- контракционни пори – пори, образувани от контрацията на системата “цимент-
вода”; 

- седиментационни пори – образуват се от седименция на водни капки под зърната 
на едрия добавъчен материал; 

- въздушни пори – пори, образувани вследствие въвличане на въздушни мехурчета 
при приготвяне и полагане на бетонната смес. 

Сумата от обемите на отделните видове пори дефинира общата порьозност. Тази 
структурна характеристика има определящо значение за мразоустойчивостта на бетона. 
Може да се приеме за доказано, че водата в гелните пори на практика не замръзва и 
наличието на повече такива пори подобрява мразоустойчивостта на бетона. Въздушните 
пори се явяват “резервни обеми” за израстване на ледени кристали при отрицателните 
температури на съхраняване на бетона и в този случай подобряват също така 
мразоустойчивостта. Този ефект се наблюдава при използване на химични 
въздуховъвличащи добавки. 

Водата, която може да замръзне и да предизвика влошаване на мразоустойчивостта на 
бетона, се намира в капилярните, контракционните и седиментационните пори. От тук 
следва, че бетон с относително малък обем на такива пори е мразоустойчив. За получаване 
на такава структура на порите определящо значение има съставът на бетона и в частност 
отношението вода/цимент (В/Ц), продължителността и условията на втвърдяване 
(температура и влажност), вид на цимента, мразоустойчив едър добавъчен материал и не на 
последно място вид на използвани химични добавки - подходящи ускоряващи, 
въздуховъвличащи или комбинирани добавки. 

Съгласно препоръките на БДС EN 206-1:2002 за проектиране и изпълнение на 
дълготрайни бетони е необходимо: 

- точно дефиниране на мястото на конструкцията по отношение на въздействие на 
факторите от околната среда; 

- определяне на нивата на агресивните въздействие – група съгласно табл.1 или 
табл. 2; 

- уточняване на ограниченията на стандартите за използване на тип цимент, 

Разрушения от меха-
нични въздействия 

Разрушения от хи-
мични въздействия

Разрушения от фи-
зични въздействия 

Разрушения от коро-
зия на армировката 
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добавъчни материали, водо-циментово отношение и др.; 
- дефиниране на критичните допустими стойности за контролиране на механичните 

показатели на бетона, бетоново покритие и др.; 
- на базата на предварителната информация се проектират състави на бетон, 

гарантиращи постоянни стойности на измерваните механични свойства; 
- лабораторни проверки на проектираните състави и доказване на съответните 

свойства на бетона, касаещи дълготрайността; 
- спазване на всички правила за управление на производството, описани в част 9 на 

БДС EN 206-1:2002 – входящ контрол на цимент, добавъчни материали и добавки, 
управление на производството и изходящ контрол на произведения бетон; 

- събиране на информация за поведението на бетона в хода на изпълнение 
строителството и експлоатацията на конструкцията или съоръжението; 

- обработване на събраната информация и оформяне на база данни за дълготрайни 
бетони, необходима за следващо приложение. 
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ОТЧИТАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИЯ ХАРАКТЕР НА СЕИЗМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ВИСОКИ И СТРОЙНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА, ВЪЗПРИЕТ 

В ЕВРОКОД 8 – ЧАСТ 6 
 

Бонев Здравко 1, Васева Елена 2, Дилян Благов 3, Коста Младенов 4 

Резюме 
Доказано е, че високите и стройни конструкции, като мачти, кули и комини, както и високите 

сгради са в голяма степен чувствителни по отношение на избора на модел на сеизмичното 
въздействие. В Еврокод 8 част 6 традиционният модел на сеизмичното въздействие, състоящ се от 
три транслационни компоненти на земното ускорение е разширен с включване и на ротационните 
компоненти. Следвайки основните стъпки на анализа със спектри на реагиране,  всички компонети са 
представени чрез техните изчислителни спектри на реагиране. Пространственият характер на 
сеизмичното въздействие се отчита чрез използуване като вход на ротационните компоненти на 
ускоренията. Включването на ротационните компоненти изисква разширение на съществуващия 
метод със спектри на реагиране, поради надхвъряне на ограниченията на традиционния подход. 

Целите на настоящия доклад са главно две – на първо място теоретично изясняване на основни 
постановки на „разширения” метод със спектри на реагиране с прилагане на необходимото развитие в 
това направление. Втората цел е чисто техническа - да се покаже приложението на “разширения” 
метод със спектър на реагиране и да се покаже как приносът на ротационнте компонети  може да 
бъде оценен. 

 
TAKING INTO ACCOUNT SPATIAL VARIABILITY OF SEISMIC ACTION FOR TALL 

AND SLENDER STRUCTURES USING EUROCODE 8 – PART 6 APPROACH 
 

Zdravko Bonev 1, Elena Vaseva 2, Dilyan Blagov 3, Kosta Mladenov  4 

Abstract 
It is proven that tall and slender structures such as masts, chimneys and towers and also high-rise 

buildings are in large extent sensitive to seismic action model. In Eurocode 8 – Part 6 the traditional model 
of seismic action consisting of three translational ground acceleration components is upgraded including 
rotational components. Following the basic steps of response spectrum analysis all components are 
represented by their design response spectra. The spatial variability of seismic action is account for by 
making use of rotational accelerations as seismic input. Inclusion of rotational components requires the 
existing response spectrum method to be extended because the limits of the traditional approach are 
exceeded.  

The purposes of the present paper are mainly two – at first to clarify theoretically the “extended” 
response spectrum method with implementation of necessary developments in this direction. The second 
purpose is pure technical – to illustrate the application of “extended” response spectrum method and to show 
how the influence of rotational components can be evaluated. 

 
Field of research: Developments towards application of Eurocodes 
 
Keywords: Eurocode 8 – Part 6: Masts, chimneys and towers, rotational component of ground 

acceleration, response spectrum method 
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1. INTRODUCTION 
One of the most widely spread methods for evaluation of design action effects due to design 

seismic loading is the response spectrum method in combination with linear analysis. In Part 1 of 
Eurocode 8 provisions this method is recommended for use in its classical formulation, when only 
translational components of the design seismic ground motion are accounted for. In Part 6 however 
the method is upgraded taking into account spacial variability of the seismic ground motion 
including rotational components of the ground accelerations which appear to be a result of Rayleigh 
and Love waves. This extended response spectrum analysis requires response spectra of rotational 
accelerations to be implemented. In Part 6 rotational spectra are defined and calculated on the basis 
of translational response spectra as well. 

“Extended” response spectrum method is expected to be very important for structures 
sensitive to spatial variability of design seismic action where the inclusion of rotational components 
leads to essentially unfavourable results for the design action effects. Such structures are: slender 
and tall structures such as towers, chimneys and masts (Part 6 of Eurocode 8), long in plan 
structures such as bridges and specific structures. The seismic action effects of high-rise buildings 
are also expected to be influenced by rotational components of design seismic action and spatial 
variability of the seismic input. An attempt to implement rotational component and its influence on 
the corresponding action effects is made in (5). 

The purpose of the paper is to highlight the use of rotational component of ground 
acceleration within the framework of Eurocode 8, Part 6 according to linear response spectrum 
theory. The development is carried out in the viewpoint of traditional analysis but assuming 
translational and rotational design accelerations of the ground motion. Recommended design 
spectra for rotational components are employed to evaluate the peak values of the acction effects. 
The contribution of rotational component of acceleration to the design action effects is evaluated by 
means of the height of the structure and design ground acceleration. The application of response 
spectrum theory is illustrated by study of numerical model of a tower. In order to examine the 
influence of rotational component on action effects calculation is carried out twice – without and 
with inclusion of rotational accelerations and then the results are compared. It is proven numerically 
that for tall and slender structures action effects that are used for the design are seriously affected by 
the rotational design seismic action. 

 
2. DESCRIPTION OF THE PROBLEM IN THE VIEWPOINT OF RESPONSE 

SPECTRUM ANALYSIS 
A simple tower structure modeled as slender cantilever beam is shown in Fig. 1. At first the 

structure is considered to be subjected to horizontal translational motion (ground acceleration). 
Transferred motion is defined assuming that all masses are moving horizontally following the same 
motion as the motion of the base. This formulation is the “classical” one. Peak values of seismic 
forces are determined through acceleration response spectra for each separate mode shape and mode 
of vibration. 

The second state is defined assuming rotational ground motion (rotational ground 
acceleration). Transferred motion in this case is generated as inverted triangle shape provided that 
lateral displacements are linearly distributed in elevation. The only horizontal seismic forces are 
accounted for and their peak values are determined on the basis of rotation response spectrum for 
accelerations. For each mode shape and natural mode of vibration a new set of seismic forces are 
generated. This formulation is available in (2) and then considered in (5). 

The modal mass Mi attached to mode i is obtained basing on the concentrated masses mk and 
modal vector {Фi} components being denoted by Фik (mode i, mass mk): 

2
i k ik

k
M m= Φ∑  (2.1) 

when the modal vectors are mass-normalized we get Mi = 1. 
 
2.1. Translational Motion of the Base 
The transferred motion once defined above is described by the dimensionless vector {vx}, 
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namely 
{ } { }1 1 ... 1

Txν =  (2.2) 

In this case the total translational mass of the structure is found to be: 

{ } [ ]{ }Tx x
Tot k

k
M m mν ν= =∑  (2.3) 

and the participation x
iΓ  is given in (Chopra, A.K.) and (Gupta, A.K.): 

{ } [ ]{ }T x
ix

i
i

m
M

νΦ
Γ =  (2.4) 

The matrix of concentrated masses is denoted by [m]. For mode i it is implied that at each 
node k appears one horizontal seismic force given by the expression 

( )x x
ik k ik i e iE m S T= Φ Γ  (2.5) 
 

 
Figure 1. Transferred motion (translational – left and rotational – right) for tower structure 

modeled as cantilever beam 
 

The lateral seismic force x
ikE  is obtained for mode i and acting on mass mk. An action effect 

caused by horizontal seismic action is represented by elastic response spectrum Se, see Fig. 2. 
 

 
 

Figure 2. Elastic design response spectrum for horizontal accelerations, 
ground type C, ag = 0.27g, ξ = 5% 

 
The action effects which are very important for the design of the tower are the base shear 

force V and base moment M. Since the design seismic loads are presented by modal definitions 
(Eqn 2.5) it is convenient the quantities V and M to be also defined for each of the included modes, 
thus 

( ) ( )2x x
i i i e iV M S T= Γ  (2.6) 
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and 

( )x x
i i i i e iM M hS Tθ= Γ Γ  (2.7) 

 
In this way the quantities x

iV  and x
iM  are the base shear force and the base moment being 

both related to mode i of natural vibrations and induced by horizontal translational motion of the 
base. It is worth noting that x

iV  is always remaining positive whereas x
iM  can have positive or 

negative sign. 
 
2.2. Need for Modal Combination of Translation-induced Action Effects 
Peak values for modal action effects (modes i and j) are combined taking into account the 

correlation between modes i and j. The need for modal combination is provoked by the fact that 
peak modal values are found to act in different moments of the time. Thus for the base shear force 
Vx and for the base moment Mx, being both induced by the translational motion of the base it could 
be written 

x x x
ij i j

i j
V V Vρ= ∑∑ , x x x

ij i j
i j

M M Mρ= ∑∑  (2.8) 

where ρij are the well known correlation coefficients (CQC rule). 
 
2.3. Rotational Motion of the Base 
Rotational motion of the ground is found to be a result of Rayleigh and Love waves, see Fig. 

3. In (BDS EN 1998-6) special attention is paid to this kind of motion because for tall and slender 
structures it may lead to unfavourable combinations for seismic action effects. In order to extend the 
response spectrum method the response spectrum of rotational ground accelerations is introduced. 
Action effects due to rotational ground motion are considered separately from the translational 
components following the philosophy of response spectrum method. 
 

 

 
 

Figure 3. Rotational motion around horizontal axis induced by Rayleigh waves (left) and 
rotational motion around vertical axis induced by Love waves (right) 

 
At first it is worth defining the vector of the transferred lateral motion of the masses, {vθ}, see 

Fig. 1, right. The ordinates of this vector can be considered as lateral displacements of the mass 

points caused by certain base rotation: 

{ } { }0 ... 1
Tθν =  (2.9) 

The total mass MTot associated to rotational motion with respect to the base is 

{ } [ ]{ } ( )2T

Tot k k
k

M m mθ θ θν ν ν= =∑  (2.10) 

and the participation factor i
θΓ  (mode i) is then obtained as 
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{ } [ ]{ }T
i

i
i

m

M

θ
θ

νΦ
Γ =  (2.11) 

The design values of lateral seismic forces ikEθ  (mode i) are obtained as follows: 

( )ik k ik i iE m hS Tθ θ θ= Φ Γ  (2.12) 

The height of the structure herein is denoted by h. The response spectrum for rotational 
accelerations around horizontal axis is denoted by Sθ  and plotted in Fig. 4. The most essential 
action effects (mode i) for the design are given below. 

Base shear force (mode i): 

( )x
i i i i iV M hS Tθ θ θ= Γ Γ  (2.13) 

Both signs (plus and minus) are possible for this action effect depending on the signs of both 
participation factors x

iΓ and i
θΓ . 

Base moment (mode i): 

( ) ( )2 2
i i i iM M h S Tθ θ θ= Γ  (2.14) 

It is evident that this action effect is strongly positive. 

 
 

Figure 4. Elastic design response spectrum for rotational accelerations around horizontal axis, 
ground type C, ag = 0.27g, ξ = 5% 

 
2.4. Need for Modal Combination of Rotation-induced Action Effects 
The need for modal combination of modal peak responses iV θ  and jV θ  (modes i and j) for the 

base shear is motivated because peak values are found to act in different moments of the time. The 
correlation between peak responses for each pair of modes is accounted for by the correlation 
coefficients ρij (CQC rule). 

ij i j
i j

V V Vθ θ θρ= ∑∑  (2.15) 

Similarly, for the base moments after modal combination we have 

ij i j
i j

M M Mθ θ θρ= ∑∑  (2.16) 

 
2.5. Need for Combination of Component-induced Action Effects (Component 

Combination) 
The model considered in the paper is a plane model being characterized with two components 
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of seismic action – one horizontal and translational and one rotational (around horizontal axis 
orthogonal to the plane). Both components are uncorrelated and this is the reason why it is 
recommended the maximum values of action effects to be obtained through SRSS rule, thus 

( ) ( )2 2
max xV V V θ= + , ( ) ( )2 2

max xM M M θ= +  (2.17) 

3. NUMERICAL EXAMPLE 

In order to numerically demonstrate the application of extended response spectrum analysis 
and to evaluate the contribution of rotational component of ground acceleration on the action effects 
one tower structure is considered as well. It is modeled as a simple cantilever structure with 20 
lumped masses. The height of the tower is 60 m. Also, the following data are assumed: ground type 
C, ag = 0.27g, ξ = 5%. 

At first, by carrying out independent analyses assuming only translational or only rotational 
component it is worth to study the effective mass ratio. This ratio is calculated as 

( )2

1
i i

i

Tot

M

M

Γ
≤

∑
 (3.1) 

The amount of the ratio is dependent on the number of modes included into the analysis. The 
modal mass Mi is calculated by Eqn. 2.1. For the translational component only this ratio can be 
calculated taking into account that x

i iΓ = Γ , see Eqn. 2.4, and MTot is given by Eqn. 2.3. For the 
rotational component only the ratio (Eqn. 3.1) is determined assuming that i i

θΓ = Γ , see Eqn. 2.11, 
and MTot is provided by Eqn. 2.10. Fig. 5 shows the sufficiency of included modes taking into 
account the requirement to have at least 90% effective modal mass coefficient. It is clear that in 
case of translational component with inclusion of 3 modes only the requirement is satisfied (solid 
line). Considering the case of rotational component only one mode (first or fundamental) is 
sufficient to reach 97.5% accuracy of the spectral result (dashed line). 

 
Fig. 6 shows the modal participation in the base moment considering again both cases: 

seismic action consisting of only one translational component (solid line) and seismic action 
consisting of only one rotational component (dashed line). Considering only first mode the 
contribution of translational component is twice greater than the contribution of rotational 
component. However after first mode the modal contribution is strongly reduced and after mode 4 
the contribution is practically zero. 
 

  
 
Figure 5. Effective mass ratio considering only 
translational ground motion (solid line) and only 

rotational ground motion (dashed line) 

Figure 6. Modal participation for the base 
moment: assuming only translational component 

(solid line) and assuming only rotational 
component (dashed line) 
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Figure 7. Amount of the base moment: assuming both translational and rotational components 
(solid line) ad assuming only translational component (dashed line) 

 
Fig. 7 illustrates the results for the base moment once including both translational and 

rotational components of seismic action (solid line) and second – including only translational 
component (dashed line) as implied in the traditional response spectrum analysis. For both lines it is 
evident that 3 modes are sufficient to provide a reliable response with respect to accuracy of the 
response spectrum method. The solution including both components of seismic action provides 
greater results than the solution obtained using only translational component. Obviously excluding 
the rotational component underestimates the spectral action effects. In this example if the rotational 
component is missing the action effect for the moment is 11% less than if this component is 
included. Thus omitting the rotational component ground acceleration is not on the side of safety. 

 
4. CONCLUSIONS 
The following conclusions can be formulated as a result of the study: 
1. Implementation of rotational ground acceleration components is an efficient method to 

account for the special variability of seismic action. 
2. For tall and slender structures the influence of the rotational component is essential and 

cannot be neglected otherwise the design action effects will be underestimated. The influence of 
rotational component is larger when the height of the structure is increased. 

3. The contribution of higher mode response considering rotational type of the motion should 
be studied carefully in each case.  

4. Response spectrum method can be extended and upgraded by making use of rotational 
response spectra. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АРМИРОВКАТА ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ 
СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ, ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЦЕНТРИЧЕН 
НАТИСК С МАЛЪК ЕКСЦЕНТРИЦИТЕТ, СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 2 

ЗА БЕТОНИ С КЛАСОВЕ С12/15 – С50/60 
 

Тотю Даалов 1, Борислав Даалов 2 

Резюме 
Използван е критерий за класифициране на нецентричния натиск като малък според 

работата на опънната армировка. Изведени са формули за определяне на напречното сечение 
на горната и долна армировка въз основа на условията за равновесие в сечението и точната 
параболично-линейна зависимост между напрежение и деформация за бетона по Еврокод 2. 
Изготвени са таблици за улеснение на изчисленията. Дадени са примери. 

 

DESIGN OF RECTANGULAR REINFORCED CONCRETЕ CROSS SECTIONS, 
SUBJECTED TO EXCENTRIC COMPRESSION WITH SMALL EXCENTRICITY, 

ACCORDING TO EC 2 FOR CONCRETЕ C12/15–C50/60 
 

Totu Daalov 1, Borislav Daalov 2 

Abstract 
A Criterian has been used in order to classify the excentric compression as small according to 

the work of tension reinforcement. Some formulas have been deduced for determining the cross 
sections of top and bottom reinforcements depending on the conditions of equilibrium in the section 
and the exact parabolic-linear correlation between stress and deformation for concrete by Eurocode 
2. Also, some tables for easier calculations have been composed. Some examples have been given. 
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Сечението, което се разглежда, е подложено на действието на нормална натискова сила 
EdN  и на огъващ момент EdM  (фиг. 1).  

εc2    εcu2

σc1

f cd

h

x

h

ds=(3
7)h

di=(4
7)h

0,002

εc(y)

εc1

εs1

εs2

y

NEd

As1

As2

b

d1
d2

As1

As2

MEd

σc2 = f cd

 
а. деформации                         б. напрежения в бетона                 в. сечение 

Фиг.1 Напрегнато и деформирано състояние 
 

Разрезните усилия са с изчислителни стойности, получени за меродавно съчетание на 
въздействията при вземане под внимание и на ефектите от втори ред. Методите за намиране 
на допълнителните усилия не са предмет на това изследване и могат да се видят в [3,4,6,8]. 
Използваните означения са по [4], а предпоставките – по [4], т.6.1. 

Критерият за разграничаване на случаите, по които работи сечението, е изведен в [1] и 
представлява условието 

(1)       xkhe a−≥ 5,00 , 

в което 
Ed

Ed

N
Me =0 -начален ексцентрицитет; 

h  - височина на сечението (фиг. 1); 

x
aka = , a  - разстояние от крайното натиснато влакно до приложната точка на силата 

cF , действаща в натисковата зона в бетона (фиг. 2), ak  се определя за относителния момент 
m , изведен в [1], като се ползват таблиците от [2]; 

x  - височина на натисковата зона . 

d

z

a

Fc

Fs1

Fs2

As1

As2

=
h

Fci

ai

as=0.5ds

Fcs

Fs1

Fs2

di

ds

σc2 = f cd

f cd

σc1

As2

As1  
Фиг.2 Сили в сечението 

 
При изпълнение на (1) напрежението в долната армировка ще бъде опънно и случаят 
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може да бъде определен като работа с голям ексцентрицитет. Неизпълнението на (1) 
означава поява на натискови напрежения в същата армировка, което обуславя работа на 
сечението с малък ексцентрицитет. В настоящото изследване се разглежда последният 
случай. Предпоставките, които се използват, са: 

1. Цялото бетонно сечение е натиснато и при деформирането запазва равнинната 
форма. 

2. Относителната деформация в по-силно натиснатото крайното влакно по [4] е 
0,002≤ 2cε ≤ 0,0035 за бетон клас С12/15 – С50/60, което означава, че бетонът в 
това влакно работи с напрежение, равно на изчислителната якостта на натиск или 

cdc f=σ  (фиг. 1). 
3. Влакното, при което относителната деформация на бетона ( ) =ycε 2cε  по [4] и 

напрежението cdc f=σ , е разположено на разстояние h
7
3  от по-силно натиснатото 

крайно влакно (фиг. 1). 

4. За относителната височина на натисковата зона е изпълнено 0,1≥=
h
xξ . 

От фиг. 1 чрез подобието на триъгълниците са в сила зависимостите 

(2)        ( )hx
x
c

c −= 2
1

εε    ; 

(3)         ( ) y
d

y
i

c
c

1
1

002,0 εεε −
+=  . 

Деформацията ( )yε  е за ордината y по височина на сечението (фиг. 1) . 
Сечението се разглежда като съставено от две зони: горна, в която напреженията в 

бетона са еднакви по цялата площ и равни на cdf , и долна, в която по височина напреженията 
се променят по параболична функция съгласно [4]. Силите, във всяка от зоните съгласно 
фиг.2 са: 

(4)        scdcs bdfF =  , 

(5)        ( ) dyybfF
id

cdci
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−= ∫
2

0 002,0
11 ε . 

В (5) заместваме ( )yε  по (3) и след интегриране и преработка получаваме 

(6)        icdici bdfkF = ,   ( ) ( )
6

2
1

6
111

6

2
11

10.12
002.0

10.4
002,0

002,0
002,0

10.4001,0 −−−

−
−

−
−

−
+−= cccccc

ik εεεεεε . 

Сумираме силите в двете зони по (4) и (6) и общата сила става  

(7)        ( )iiscdc dkdbfF +=  . 

Необходимо е положението на приложната точка на силата cF . Като приравним 
момента на cF спрямо горния ръб на сечението на момента на двете сили csF и ciF за същата 
точка получаваме условието (фиг.2) 

(8)         cF =a ( )siciscs daFaF ++  , 

в което ss da 5,0= , а разстоянието ia  намираме с израза 

(9)         ia = ( )dyyd
id

ci ∫−
0

σ  .     

Като използваме параболичната функция по [4] за напрежението в бетона ( )ycσ при 
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ордината y  получаваме израза 

(10)        ( ) ( )
⎥
⎥
⎦
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⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ −−=
2

002,0
11 yfy cdc

εσ  .  

В (10) заместваме ( )yε  по (3) , а след това по (9) определяме  

(11)        ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

i

j
ii k

k
da 1 = id dk   ,   

i
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d k
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k −=1  . 

(12)        ( ) ( )
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2
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10.16
002,0
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002,0

10.8003,0
002,0

002,0 −−−

−
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−
−−

−
+= cccccc

jk εεεεεε . 

Заместваме sa и ia  по (11) в (8) и за a  получаваме израза 

(13)        
hn

dkkddkda
c

idisiis
225,0 ++

= . 

В (13) cn е относителна натискова сила , която представлява 

(14)        
bhf

Fn
cd

c
c = . 

Прилагаме предпоставка 3 , за да получим височините на двете зони в сечението 

(15)        sd =0,4286 h  ,  id =0,5714 h  . 

Поставяме (15) в (7) и след заместване на cF в (14) и преработване намираме 

(16)        ic kn 5714,04286,0 +=  . 

Като поставим съответните коефициенти в (13) получаваме 

(17)        hka a=   ,    
c

dii
a n

kkkk 3265,02449,009185,0 ++
=   . 

За определена стойност на ξ от подобието на триъгълниците при диаграмата на 
деформациите от фиг. 1 намираме относителните деформации за крайните ръбове на 
сечението и за центровете на тежестта на двете армировки 

(18)        
4286,0
1002,01 −

−
=

ξ
ξεc  ,  

4286,0
002,02 −

=
ξ

ξε c  ; 

(19)        
1
/

11 −
−

=
ξ

ξεε hd
cs   ,           

ξ
ξεε hd

cs
/2

22
−

=      . 

Величините 1d  и 2d  представляват разстоянията от центъра на тежестта на съответната 
армировка до крайното влакно на сечението, а d  е полезната височина. 

Рамото z , с което силата cF  действа спрямо долната армировка (фиг.2), се изразява 

(20)         dd
d
hkhkdz aa η=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=−= 1   или  dhka /1−=η  . 

По изведените формули за различните параметри е съставена таблица 1. Стойностите на 
η , 1sε  и 2sε  са изчислени при два варианта за сечението: 

hdd 08,021 ==  и съответно hd 92,0=  ; 

hdd 12,021 ==  и  съответно hd 88,0=  . 
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Таблица 1 
=ξ  1cε  2cε  cn  ak  hdd 08,021 ==  hdd 12,021 ==  

hx /  ‰ ‰   η  1sε ‰ 2sε ‰ η  1sε ‰ 2sε ‰

1,00  0,000  3,500  0,8095  0,4160  0,548  0,280  3,220  0,527  0,420  3,080  
1,02  0,068  3,449  0,8222  0,4228  0,540  0,338  3,179  0,520  0,473  3,044  
1,04  0,131  3,402  0,8336  0,4287  0,534  0,393  3,140  0,513  0,523  3,009  
1,06  0,190  3,358  0,8440  0,4340  0,528  0,443  3,104  0,507  0,570  2,978  
1,08  0,246  3,316  0,8534  0,4387  0,523  0,491  3,070  0,502  0,614  2,947  
1,10  0,298  3,277  0,8620  0,4428  0,519  0,536  3,038  0,497  0,655  2,919  
1,12  0,347  3,240  0,8699  0,4466  0,515  0,579  3,008  0,493  0,694  2,893  
1,14  0,394  3,205  0,8771  0,4500  0,511  0,618  2,980  0,489  0,731  2,868  
1,16  0,438  3,172  0,8838  0,4530  0,508  0,656  2,953  0,485  0,766  2,844  
1,18  0,479  3,141  0,8899  0,4558  0,505  0,692  2,928  0,482  0,799  2,821  
1,20  0,519  3,111  0,8955  0,4583  0,502  0,726  2,904  0,479  0,830  2,800  
1,22  0,556  3,083  0,9007  0,4606  0,499  0,758  2,881  0,477  0,859  2,780  
1,24  0,592  3,056  0,9055  0,4627 0,497  0,789  2,859  0,474  0,887  2,761  
1,26  0,625  3,031  0,9100  0,4647  0,495  0,818  2,839  0,472  0,914  2,742  
1,28  0,658  3,007  0,9142  0,4665  0,493  0,846  2,819  0,470  0,940  2,725 
1,30  0,689  2,984  0,9181  0,4681  0,491  0,872  2,800  0,468  0,964  2,708  
1,35  0,760  2,930  0,9268  0,4718  0,487  0,933  2,757  0,464  1,020  2,670  
1,40  0,824  2,882  0,9341  0,4748  0,484  0,988  2,718  0,461  1,071  2,635  
1,45  0,881  2,839  0,9404  0,4774  0,481  1,038  2,683  0,458  1,116  2,604  
1,50  0,933  2,800  0,9458  0,4795  0,479  1,083  2,651  0,455  1,157  2,576  
1,55  0,981  2,764  0,9505  0,4814  0,477  1,124  2,622  0,453  1,195  2,550  
1,60  1,024  2,732  0,9547  0,4830  0,475  1,161  2,595  0,451  1,229  2,527  
1,65  1,064  2,702  0,9583  0,4845  0,473  1,195  2,571  0,450  1,261  2,505  
1,70  1,101  2,674  0,9615  0,4857  0,472  1,227  2,548  0,448  1,290  2,485  
1,75  1,135  2,649  0,9644  0,4868  0,471  1,256  2,528  0,447  1,317  2,467  
1,80  1,167  2,625  0,9669  0,4878  0,470  1,283  2,508  0,446  1,342  2,450  
1,85  1,196  2,603  0,9692  0,4887  0,469  1,309  2,491  0,445  1,365  2,434  
1,90  1,223  2,583  0,9713  0,4894  0,468  1,332  2,474  0,444  1,386  2,419  
1,95  1,249  2,563  0,9731  0,4901  0,467  1,354  2,458  0,443  1,407  2,406  
2,00  1,273  2,546  0,9748  0,4908  0,467  1,375  2,444  0,442  1,425  2,393  
2,25  1,373  2,471  0,9813  0,4932  0,464  1,460  2,383  0,440  1,504  2,339  
2,50  1,448  2,414  0,9855  0,4947  0,462  1,526  2,337  0,438  1,564  2,298  
2,75  1,508  2,369  0,9885  0,4958  0,461  1,577  2,300  0,437  1,611  2,266  
3,00  1,556  2,333  0,9906  0,4966  0,460  1,618  2,271  0,436  1,649  2,240  
3,25  1,595  2,304  0,9922  0,4972  0,460  1,652  2,247  0,435  1,680  2,219  
3,50  1,628  2,279  0,9934  0,4976  0,459  1,680  2,227  0,435  1,706  2,201  
3,75  1,656  2,258  0,9944  0,4980  0,459  1,704  2,210  0,434  1,728  2,186  
4,00  1,680  2,240  0,9951  0,4983  0,458  1,725  2,195  0,434  1,747  2,173  
4,50  1,719  2,211  0,9962  0,4987  0,458  1,759  2,171  0,434  1,778  2,152  
5,00  1,750  2,188  0,9970  0,4989  0,458  1,785  2,153  0,433  1,803  2,135  
5,50  1,775  2,169  0,9976  0,4991  0,457  1,806  2,137  0,433  1,822  2,122  
6,00  1,795  2,154  0,9980  0,4993  0,457  1,824  2,125  0,433  1,838  2,111  
7,00  1,826  2,130  0,9986  0,4995  0,457  1,850  2,106  0,433  1,863  2,094  
8,00  1,849  2,113  0,9989  0,4996  0,457  1,870  2,092  0,432  1,881  2,082  
9,00  1,867  2,100  0,9992  0,4997  0,457  1,885  2,081  0,432  1,895  2,072  

10,00  1,881  2,090  0,9993  0,4998  0,457  1,897  2,073  0,432  1,906  2,064  
12,00  1,901  2,074  0,9995  0,4998  0,457  1,915  2,060  0,432  1,922  2,053  
14,00  1,916  2,063  0,9997  0,4999  0,457  1,928  2,051  0,432  1,933  2,045  
16,00  1,927  2,055  0,9997  0,4999  0,457  1,937  2,045  0,432  1,942  2,040  
18,00  1,935  2,049  0,9998  0,4999  0,457  1,944  2,040  0,432  1,949  2,035  
20,00  1,942  2,044  0,9998  0,4999  0,457  1,950  2,036  0,432  1,954  2,032  
22,00  1,947  2,040  0,9999  0,5000  0,457  1,954  2,032  0,432  1,958  2,029  
24,00  1,952  2,036  0,9999  0,5000  0,457  1,958  2,030  0,432  1,962  2,026  

     ∞ 2,000  2,000  1,000  0,500  0,457  2,000  2,000  0,432  2,000  2,000  
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Определянето на сеченията на армировките става чрез условията за равновесие, 
приложени за силите и за момента спрямо долната армировка, които имат вида: 

(21)       ∑ = 0H  ,  21 sscEd FFFN ++=   ; 

(22)       ∑ = 0M  ,  ( ) ( )225,0 ddFMhdNMM scsEdEdEds −+=−+=  . 
В (21) 1sF и 2sF са сили съответно в долната и горна армировка, а в (22) csM  е огъващ 

момент на силата cF  спрямо центъра на тежестта на сечението на долната армировка (фиг. 2) 
(23)      csM = dbhfnzF cdcc η=  . 
Големината на csM  е изследвана при три характерни деформирани състояния на 

напречното сечение, показани на фиг. 3. 
As2

As1

εs2

εc2 = 0.0035

εs1

εc1 = 0

0.00275 0.002

0.002

 
Фиг.3 Варианти на деформираното състояние при изследване на М cs  

 
Определяща е деформацията в крайното по–силно натиснато влакно на бетона 2cε , 

която приема максимална, средна и минимална стойност. Изразяването на csM по (23) при 
двата варианта за сечението, използвани в табл. 1, добива вида: 

(24)       за hd 92,0=   csM = 292,0 bhfn cdcη = 2
92,0 bhfK cd , ηcnK 92,092,0 =  ; 

(25)       за hd 88,0=   csM = 288,0 bhfn cdcη = 2
88,0 bhfK cd , ηcnK 88,088,0 =  . 

За стойностите на 2cε = 0,0035; 0,00275; 0,002 по табл. 1 са определени 
коефициентите cn и η  и са изчислени 92,0K и 88,0K , показани в таблица 2. От нея се вижда, че 
ако при hd 92,0=  се приеме средна стойност 92,0K =0,414 максималната грешка при 
определяне на csM по (24) ще бъде ± 1,5%, а при hd 88,0=  за средна стойност 88,0K =0,378 
максималната грешка ще бъде ± 0,5%. Този извод позволява да бъде улеснена 
изчислителната дейност като за csM  се приема съгласно (24) и (25) 

(26)       за hd 92,0=   csM = 2414,0 bhfcd  ; 

(27)       за hd 88,0=   csM = 2378,0 bhfcd  . 

Таблица 2 

Деформация 2cε  на по-силно 
натиснатото влакно 

Средна 
стойност Коефициенти 

по (24) и (25) 
0,00350 0,00275 0,00200   

92,0K  0,408 0,418 0,420 0,414 
88,0K  0,376 0,379 0,380 0,378 
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При определяне на сеченията на армировките трябва да се има предвид, че 
неизвестните са повече от броя на уравненията, с които разполагаме, и по тази причина 
решенията могат да бъдат много. От тях трябва да бъде избрано най-икономичното. От 
такива съображения редът на действията за определяне на армировките е следния: 

1. С оглед на икономичното решение се приема, че напрежението в горната армировка е 
равно на изчислителната якост или yds f=2σ . 

2. Определя се деформацията в горната армировка syds Ef /2 =ε . Така приетата 
деформация е минимално необходима, за да е изпълнено условието по т. 1. Деформацията 
може да бъде и по-голяма в границите 025,02 =≤ uds εε  съгласно [4], но трябва да се има 
предвид, че по-голямата деформация в горната армировка обуславя по-малка деформация в 
долната армировка (фиг. 3), което от своя страна води до по-ниско напрежение, и по тази 
причина икономически по-изгодно е деформацията в горната армировка да бъде по-близо до 
минимално необходимата. 

3. По табл. 1 за стойността на 2sε се приемат стойностите на деформациите 1sε , 1cε  и 

2cε , както и необходимите коефициенти. 
4. Проверява се условието 2cε ≥  0,002. Ако то не е изпълнено, приема се 002,02 =cε  и 

по табл. 1 отново се отчитат съответните деформации и коефициенти. 
5. Намира се моментът csM  на силата в бетонното сечение спрямо центъра на тежестта 

на сечението на долната армировка като се прилага (23) с коефициенти cn и η  по табл. 1 или 
като се използват формули (26), (27). Пак с оглед на по-икономично решение може csM  да 
бъде изчислен по (24) или (25) като коефициентите 92,0K и 88,0K  бъдат приети по табл. 2 при 

002,02 =cε  или стойност, която е близка до тази. 
6. От условие (22) се изчислява силата 2sF , действаща в горната армировка  

(28)       
2

2 dd
MMF csEds

s −
−

=  . 

7. От условие (21) се изчислява силата 1sF , действаща в долната армировка 

(29)       1sF = 2scEd FFN −−  . 

В (29) силата в бетонното сечение cF се намира по (14) , където cn се отчита от табл. 1 
за стойността на 2sε или 2cε . 

8. Намира се напрежението в долната армировка sss E11 εσ = ydf≤ . 

9. Определят се сеченията на двете армировки 

(30)        111 / sss FA σ=  и 222 / sss FA σ= . 

Пример 1 

Параметри на напречното сечение: 

съгласно фиг. 1 cmh 50= , cmb 25= , cmhdd 408,021 === , cmd 46= , 

материали – бетон клас С20/25 монолитно изпълнение, по [4] 

2/133,133,11
5,1

0,20.85,0 cmkNMPafcd === , 

стомана клас А-ІІІ, 2/91,331,339
15,1

0,390 cmkNMPaf yd === . 

Разрезни усилия  
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kNmM Ed 0,80= , kNNEd 0,2200= , ( ) kNmM Eds 0,5425,0.5,046,022000,80 =−+= . 

Условие (1) не е изпълнено и сечението работи по случай на малък ексцентрицитет. 
Предполагаме, че yds f=2σ и тогава syds Ef /2 =ε = 0,001695. Тази стойност води 

очевидно до неизпълнение на условието по т. 4, затова приемаме 002,02 =cε . За последната 
стойност по табл. 1 отчитаме 002,02121 ==== sscc εεεε , 0,1=cn , 50,0=ak , 457,0=η . По 
(23) 

csM = dbhfnzF cdcc η= = 1,0.1,133.25.50.0,457.46 = 29772,4 kNmkNcm 7,297= . 

По (28) силата в горната армировка е 

kNFs 7,581
04,046,0

7,2970,542
2 =

−
−

= . 

Силата, действаща в бетонното сечение, е 

cF = 1,0.1,133.25.50 = 1416,25 kN . 

По (29) 1sF =2200,0-1416,25-581,7 = 202,05 kN  . 

Тъй като 002,021 == ss εε  , то == 21 ss σσ 2/91,33 cmkNf yd = . 

За напречното сечение на армировките получаваме 

2
1 96,5

91,33
05,202 cmAs == , 2

2 15,17
91,33
7,581 cmAs == . 

За сравнение сеченията ще бъдат намерени и при друга стойност на деформацията в 
горната армировка 0022,02 =sε . По табл. 1 00200,000224,02 >=cε , 001725,01 =sε , ξ = 4,0, 

9951,0=cn , 4983,0=ak , 458,0=η  и съответно, следвайки горния ред на действията: 

csM =0,9951.1,133.25.50.0,458.46 = 29691,4 kNmkNcm 9,296= , 

kNFs 6,583
04,046,0

9,2960,542
2 =

−
−

= , 

cF =0,9951.1,133.25.50 = 1409,31 kN , 

1sF = 2200,0-1409,31-583,6 = 207,09 kN  , 

== 21 ss σσ 2/91,33 cmkN , 

2
1 11,6

91,33
09,207 cmAs == , 2

2 21,17
91,33
6,583 cmAs == . 

При второто решение сеченията са по-големи, макар и с малко. 

Ако бъде приложено изчислението по Bindseil [7]: 

за параметрите: 55,1
50.25.133,1

0,2200
===

bhf
Nv
cd

Ed  и 11,0
50.25.133,1

100.0,80
22 ===

bhf
M
cd

Edμ  по табл. 

5.2-3 от [7] за 08,0/1 =hd  отчитаме коефициент =totω 0,82 и като се има предвид, че 

=totω
cd

ydtots

f
f

bh
A , , за сумата от сеченията на двете армировки получаваме  

2
,21 25,34 cmAAA totsss ==+ . 
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Тъй като по [7] армировката се изчислява само като симетрична  
2

21 13,17 cmAA ss == . 

Разликата с намереното по-напред сечение на 2sA  е почти нулева. Подобен резултат се 
получава и при изчисляване на армировките по [6,8,9]. 

За определяне на сеченията на армировките може да бъде приложен и друг подход – с 
елементи на итерационно изчисление, при което се работи по следния начин: 

1. Изчислява се моментът csM  на силата в бетонното сечение спрямо центъра на 
тежестта на сечението на долната армировка като се прилага (24) или (25). Тъй като търсим 
икономичното решение, коефициентите 92,0K и 88,0K  се приемат по табл. 2 за деформации в 
крайното по-силно натиснато влакно на бетона в диапазона 002,02 =cε -0,00275. След като 
бъдат фиксирани коефициентите 92,0K или 88,0K , съгласно (24) или (25) можем да намерим 
произведението на коефициентите cn и η  

за hd 92,0=  92,0/92,0Knc =η ; 

за hd 88,0=  88,0/88,0Knc =η . 

2. По таблица 1 итерационно се определят cn  и η  по произведението им, а чрез тях по 
същата таблица се отчитат останалите необходимите параметри - ak , 21, ss εε . 

3. Изчислява се силата cF  по (14). 
4. По-нататък се работи като се следва реда, показан по-напред , тръгвайки от точка 6. 

Пример 2 

Вторият начин за определяне на армировките ще бъде показан за параметрите на 
сечението и усилията от пример 1. 

По табл. 2 приемаме 92,0K =0,419 . 

По (24) csM = 2419,0 bhfcd =296,7 kNm , 

92,0/92,0Knc =η = 0,455, по табл. 1, определени итерационно, cn = 0,981, η  = 0,464, за 
които =ηcn 0,4552, ak = 0,493, =1sε  0,00146, =2sε 0,00238, 00247,02 =cε >0,002. 

cF = 0,981.1,133.25.50 = 1389,3 kN , 

kNFs 0,584
04,046,0

7,2960,542
2 =

−
−

= , 2
2 /91,33 cmkNs =σ , 2

2 22,17
91,33
0,584 cmAs == , 

1sF =2200,0 -1389,3 - 584,0=226,7 kN , =1sσ Ss E1ε =29,2 2/ cmkN , 

2
1 76,7

2,29
7,226 cmAs == . 

Намерените сечения са много близки до тези от пример 1. Ако се приеме по-голяма 
стойност на 92,0K , разликата ще стане още по-незначителна. 
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КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИТЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НАРЕДБА № 7 
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 
Александър Димитров 1, Христо Бояджиев 2 

Резюме 
Целта на представения доклад е да бъде обоснована необходимостта от нормативно 

допълване на Наредба №7 към ЗЕЕ с Приложение 4 - ”Методика за оценяване на индекс 
( )ConstIEE  и клас ( )ConstCEE  на Енергийна ефективност на строителната конструкция на 
сградите”.  

Методиката е описана стъпка по стъпка. Нейното приложение е илюстрирано с 
изчисления на индексите на енергийна ефективност на строителните конструкции на две 
реално проектирани сгради и четири типа сградни конструкции. 

Изложените примери недвусмислено показват чувствителността на предлагания индекс 
на енергийна ефективност за оценка към промените на строителната конструкция на сградата 
и пригодността на методиката за практическо изполване. 

Предложена е към Приложение 4 на Наредбата да бъде приложена таблица на 
съотвествието, в която държавната строителна администрация да регулира класа на 
енергийната ефективност на сградата. 

Методиката е насочена да бъде в полза на ежедневната проектантска дейност на 
строителните конструктори при проектиране на нови сгради и тяхната методическа 
независимост от енергийните супервайзори на проекта. 

 

THE BUILDING CONSTUCTIONS AND CODES’ №7 CHALAGES, 
CONSERNING THE ENERGY EFFICIENCY LOW. 

 
Dimitroff Alexander 1, Hristo Bojagiev 2 

Abstract 
The report is targeted to the establishment of an Index for energy efficiency, estimating the 

influence of Building construction ( ConstIEE ). An idealized model, called “Energy standard” for this 
is employed. Some examples, applying the ConstIEE  to real residentional buildings are given. 

 
Key words: Building constructions, Modification, Design, Index of energy efficiency, 

Building labeling 
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1. Увод  
До скоро (месец ноеври 2009 г.) при оценките на топлинните загуби в сградите от 

топлопреминаване, приносът на топлинните мостове∗ се отчитат чрез линейна зависимост от 
брутната площ на плътните елементи iA (приложение 3 към чл. 9, т. 5 [1]): 

 

(1)          KWAH iWB ,1,0 ∗= , 

а техният дял ( WBH ) в общия коефициент на топлопреминаване TH  се счита за незначителен 
и непревишаващ 8 – 10%. 

В новата версия на Наредба № 7 с изменено заглавие [2] е въведена корекция за 
приноса на топлинните мостове в коефициента на топлопреминаване (тук означен с DH ) за 
елементите, граничещи с външен въздух: 

(2)          3,2,1,....,1,,, nkjiAUlH
i

ii
k j

jkkD =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
++= ∑∑ ∑χψ . 

Тук, делът на топлинните мостове се отчита от първите два члена (линейни и точкови), 
но вече като функция дължините kl  на линейните топлинни мостове ( 31 nk ÷= ) и 
специфичните „товарни” коефициенти mKWk ,ψ  и KWj ,χ , характеризиращи 
интензитета на топлопреминаване през линейните и точковите мостове, съответно [3]. 
Направената корекция в методиката, изложена в Приложение 3 [2] е в съответствие с 
добрите европейски практики и стандарти и представлява енергична стъпка в посока на 
прецезиране на изчислителните топлообменни модели, касаещи сградната обвивка. 

Влизането без преходен период на новата версия на Наредба № 7 [2] от началото на 
2010 г., наред с всички емоционални коментари в проектантската гилдия, разкри един 
неочакван факт, че приносът на топлинните мостове надхвърля значително очакваните 
10%, а за отделни случаи и 60% от общата енергия през обвивката. 

Това ни даде основание да изследваме влиянието на строителната конструкция при 
създаването на топлинните мостове при вграждането ù в компонентите на обвивката. 

За да оцениме силата на влиянието на различните строителни конструкции върху 
преноса на топлина през топлинните мостове, създавани от етажните плочи, колони, греди 
и шайби върху обвивката, ние използвахме предлагания тук ”еталон” за сравнение, наречен 
”енергиен еталон на конструкцията ( ConstEE )”. 

 
2. Описание на енергийния еталон 
Предлагаме, всички строителни конструкции на новопроектирани сгради да бъдат 

оценявани чрез сравнение със строителната конструкция на въображаема цилиндрична 
сграда, притежаваща следните характеристики: 

a. Строителен обем 
ConstEEV  - (равен на строителния обем на проектираната сграда 

сгрEE VV
Const

= ); 
b. Строителна височина 

ConstEEН  - (равна на денивелационната разлика между 
приземните компоненти на конструкцията (кота 0,00) и котата на последната 
носеща плоча (таван или последен етаж), създаваща линеен топлинен мост; 

c. Степен на остъкляване – 0% (без светлоприемни отверстия за естествена 
светлина); 

d. Строителна система – такава, при която всички други компоненти на 
конструкцията – колони шайби, греди и пр. са скрити дълбоко или са достатъчно 
отдалечени от обвивката. 

 
Избраният от нас ”енергиен еталон” на сградната сградната конструкция притежава 

при фиксиран строителен обем ( СгрV ), етажност ( Сгрn ) и строителна височина 

                                                 
∗ около ъгли, шурцове, колони, рамки на врати и прозорци, еркери балкони и др. 
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ConstEEН  минимална „издълженост” на линейните топлинни мостове 
ConstEEL  т.е. min⇒

ConstEEL . 

При зададени, строителен обем ( СгрV ), височина 
ConstEEН и брой на носещите плочи 

( Сгрn ), тоталната дължина на линейните мостове на ConstEE  ще може да се оценява чрез: 
 

(3)        
Const

Const
EE

Cгг
сгрEE H

V
nL

.4
*

π
= . 

 

Тази величина (
ConstEEL ) ще бъде използвана по-нататък за изчисляване на индекса на 

енергийната ефективност на строителната конструкция ConstrIEE , а чрез него и на класа на 
енергийната ù ефективност ConstCEE . Въвеждането на понятието клас на енергийна 
ефективност е в съотвествие в изискванията на нормативните документи и практики в ЕС, 
което улестява комуникациите между проектантите от различни специалности, с 
инвеститорите и служи за изгреждане на ясни методически правила при проектирането на 
сградите, техните системи и компоненти [4, 7].  

Съгласно утвърдената в страните на ЕС методика за оценка на енергийната 
ефективност, индексът на енергийна ефективност на строителната конструкция ( ConstrIEE ) 
се дефинира чрез отношението[7]: 

 

(4)        
Const

Const
Const EE

SEM
IEE = , 

където: 
 ConstSEM  – специфичната енергийна мярка на котструкцията на проектираната 

(паспортизирана) сграда: KWnjnklSEM
k j

jkkconst ,1;1,. 21 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
÷=÷=+= ∑ ∑χψ ; 

 KWEEConst ,  – стандартизиран енергиен еталон (benchmark) 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
== KW

H
V

nLEE
сгр

Const
EE

сгр
сгрIFEEConst ,1*

.4
* 3

π
ψ . 

 

Тук mKWIF ,13 =ψ , за линейни топлинни мостове при междинни етажи [3]. След 
заместване се получава, че индексът на енергийна ефективност на разглежданата сградна 
конструкция ще приеме вида: 
 

(4, а)         

ConstЕЕ

Сгр
Cгг

j

Const
jk

k

Const
k

Const

Н
V

n

l
IEE

∗

+∗
=

∑∑
π

χϕ

4
*

. 

 

В случаите k
k

Const
kl ψ∗∑  са включени само дължините kl  създадени от конструкцията на 

сградата топлинни мостове12. 
 

3. Приложение на енергийния еталон за оценка силата на влиянието на сградната 
конструкция върху енергийната ефективност на сградата. 

Методиката за използване на ConstEE  е съставена от шест стъпки: 

                                                 
12 Линейните топлинни мостове, възникващи около остъклените елементи на ограждението и еркерите не се 
включват за оценката 

ConstrSEM , а в оценката за специфичната енергийна мерка на обвивката 
EvelopeSEM  (но тя 

извън обхвата на изследването [5,6]). 
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Стъпка 1: Съставяне на карта на фасадните топлинни мостове (вж. фиг. 2); 
Стъпка 2: Пресмятане на дължините на линейните топлинни мостове по видове (вж 

табл.1 на фиг. 2); 
Стъпка 3: Изчисление на ConstrSEM  (числителя на ур.4, а); 
Стъпка 4: Определяне на строителния обем Vсгр и строителната височина 

IfnstEEH  (от 
строителната документация на сградата); 

Стъпка 5: Изчисляване на минимално допустимата „издълженост” на линейните 
топлинни мостове на енергийния еталон 

ConstEEL  (формула 3). 
Стъпка 6: Изчисление на индекса на енергийна ефективност на конструкцията 

ConstrIEE  на проектираната (паспортизирана) сграда по формулата 2.4а). 

За илюстрация изпълняването на шестте стъпки, залегнали в общия алгоритъм за 
обследване на енергийната ефективност на конструкцията, беше използван работен проект 
на една∗ индивидуална жилищна сграда, чийто фасади са представени на фиг. 1. В сградата е 
използвана стоманобетонова скелетна строителна конструкция (планът на сградата е показан 
на на Фиг.3, а), включваща седем колони, две шайби и три носещи стоманобетонови плочи 
на коти +2,7, +5,5 и +8,7 м. 

Следвайки заявения алгоритъм, в съотвествие с стъпка 1 е съставена Карта на 
линейните топлинни мостове, илюстрирана на фиг. 2. В картата са изключени линейните 
топлинни мостове, получени от геометрията на сградата(ръбове и еркери) и тези около 
остъклените ù компоненти и врати, които следва да бъдат отнесени към сградната обвивка и 

                                                 
∗ УПИ ХХІІІ, кв. 69 с. Драгичево, община Перник, проектирана от колектив с ръководител арх. Прокопиева. 

 
Фиг. 1. Фасади на обследвана сграда УПИ ХХІІІ, кв. 69 с. Драгичево 

а/ северна; b/ източна; с/ южна; d/ западна фасади 

 
Фиг. 2. а) Карта на топлинните мостове на фасадите върху сградната обвивка; 

b) Енергиен еталон на сградата. 
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нейната ефективност (За нуждите на изготвяната оценка на ConstrIEE , приемаме геометрията 
за фиксирана даденост). Показаната карта на топлинните мостове представява разгъвка на 
сградната обвивка по посока на въртенето на часовниковата стрелка. Началната точка е 
колоната, означена с №1 от плана на сградата (Фиг.3, а). 

Върху картата са обозначени всички „прониквания” на строителната конструкция върху 
фасадите. Те са специфицирани, оразмерени и описани в таблична форма (втора стъпка) – 
виж Таблица 1 на Фиг.2.  

Сега може да бъде направена третата стъпка от изложения алгоритъм – да се изчисли 
специфичната енергийна мярка на строителната конструкция ( ConstrSEM ) – числителя на ур.4, 
а). Нашите оценки показаха, че стойността на ConstrSEM  за разглежданата сградна 
конструкция възлиза на KWSEM Constr 39,184= . 

В настоящето изледване, конструкцията беше подложена на модифициране, чиято цел 
се състоеше в редуциране на дължината на линейните мостове. Тази промяна формално се 
изразяваше в замяна на двете шайби, експозирани върху обвивката с колони (№ 6, 7, 10 и 11) 
и скъсяване на общата дължина на колоните с използване на греди. Това е илюстрирано на 
Фиг.3, b). Формално намалената стойност на ConstrSEM  възлезе на KWSEM MOD

Const 86,173= , 
представляващо редукция от - 7, 7 %.  

Следва определянето на параметрите на енергийния еталон на строителната 
конструкция – еквивалентния по обем и височина модел на изследваната сграда - сграда с 
цилиндрична форма. В четвъртата стъпка изчислихме строителния обем на изследваната 
сграда ( 333,524 mVСгр = ), строителната височина ( mH

IfnstEE 3,8= ) и в пета стъпка - 
дължината на линейните топлинни мостове на енергийния еталон чрез израза (3) - 
( mL

ConstEE 54,84= ), а енергийния еталон ConstEE  получава стойността KWEEConst 54,84= .  
Накрая, с помощта на ур. 4, а) се определя индекса на енергийна ефективност на 

сградната конструкция ConstrIEE . За обследвана конструкция (Фиг.3, а) ConstrIEE  възлезе на 

18,2
54,84
39,184

==ConstrIEE . Този резултат показва, че специфичната енергийна мярка на 

изследваната сградна конструкция превишава тази на енергийния етелон с 218 %. 
Модифицираната сградна конструкция, илюстрирана на Фиг.3, в) показа разлика(но не 

значителна) за стойността на индекса на енергийна ефективност. След като редукцията в 
оценката на специфичната енергийна мярка ConstrSEM на модифицираната конструкция спрямо 

 
Фиг. 3 Намаляване на дължината на линейните топлинни мостове чрез модифициране на 

строителната конструкция 
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еталона възлезна на - 7,8% , то за стойността на понижението на ConstrIEE  беше оценено на - 
5,7%. Това показа, че ”козметичните” изменения на строителната конструкция при 
фиксирано архитектуно планировъчно решение е слаб фактор за подобряване на енергийната 
ефективност. 

Това ни даде основание да потърсим по-съществени механизми за промяна на 
конструкцията на сградата при запазване на геометрията ù чрез привличане на други 
строителни системи, различни от скелетно безгредовата и скелетно гредовата. Идеята ни 
беше да приложиме такива сградни конструкции, при които стените да се поемат значителна 
част от конструктивните товари, а необходимиите конструктивни елементи са въведени 
дълбоко в обвивката. Насоките на нашите изследвания са илюстрирани на Фиг.4. 
Резултатите от изследванията ще бъдат представени на научната сесия при презентацията на 
доклада. 
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УТОЧНЯВАНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ ФЕРМОВ МОДЕЛ ЗА СРЯЗВАНЕ В 
БДС ЕN 1992-1-1: 2005 (ЕВРОКОД 2) 

 
Атанас А. Георгиев 1 

Резюме 
В България предстои въвеждането на фамилията европейски стандарти Еврокод за 

проектиране на строителни конструкции. Към Еврокод 2, част 1-1, за стоманобетонни 
конструкции на сгради е изготвена първата редакция на Национално приложение. В статията 
се представят анализите и сравненията, наложили избора на по-консервативна стойност на 
минималната напречна армировка за греди. Предложено е и хармонизирано с основните 
изисквания на ЕС2 условие за избор на наклон на натисковите бетонни диагонали във 
фермовия модел за срязване. Направени са и предложения за други допълнения в 
окончателната редакция на Националното приложение, свързани с опростяване и 
рационализиране на проектирането на обичайните стоманобетонни конструкции за сгради. 

 

SPECIFYING OF THE SHEAR DESIGN TRUSS MODEL IN 
BDS EN 1992-1-1 (EUROCODE 2) 

 
Atanas A. Georgiev 1 

Abstract 
The family of European standards EUCODE for design of structures is soon to be introduced 

in Bulgaria. To Eurocode 2, Part 1-1 for concrete structures of buildings, is developed the first draft 
of BG National Annex. In the present article are represented the analyses and comparisons, which 
prompted the choice of more conservative value of minimum shear reinforcement for beams. It is 
also proposed a harmonised with the basic requirements of EC2 condition for choice of angle of the 
concrete compression strut in the shear truss model. There are also proposals for other additions to 
the final draft of the National Annex, related to the simplification and rationalisation of the design 
of the ordinary reinforced concrete structures for buildings. 
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Принципите в ЕС2 [2] не са еднозначни „нареждания”, които проектантът може да 
следва. Правилата, предложени за проектиране дори на обичайните конструкции, по 
същество също не са единствени „рецепти”, а по-скоро възможности, които имат 
алтернативи. Типичен пример за това е фермовият модел за проверка (изчисляване) на 
носимоспособността на стоманобетонни елементи с напречна армировка, подложени на 
срязване. Моделът е с ясно дефинирани елементи (пръти) и е статически определим (фиг.1), 
но всъщност е неопределен, тъй като ЕС2 допуска избор на ъгъла на наклона θ  на 
натисковите бетонни диагонали в границите 

5,2cot0,1 ≤θ≤ .          (1) 

Националните приложения към отделните части на фамилията конструктивни 
еврокодове допускат уточняване на някои параметри. Първата редакция на Националното 
приложение (NA) към БДС EN 1992-1-1 вече е публикувана за обсъждане и допълнения. 

 
Фиг.1. Фермовият модел в ЕС2[2] при напречна армировка от нормални стремена 

В статията се представят анализи и предложения за приемане на ъгъла θ  в модела за 
носимоспособност на срязване на прътови елементи, подложени на огъване (греди), както и 
комбинирано с надлъжни сили (например при колони). Заключенията са обвързани с 
изискванията за минимална напречна армировка. 

1. Минимална напречна армировка (стремена) за греди 

В ЕС2 [2], т.9.2.2(5), се препоръчва стойност ykckwsww ffsbA /)08,0()/(min, ==ρ . По 
предложение на автора на тази статия в българското национално приложение [3] е приет по 
консервативен процент: 

ykckw ff /)10,0(min, =ρ .        (2)  

Този избор се основава на убедителни физически обосновки: 
(1) В действащите у нас повече от 20 години норми за проектиране на стоманобетонни 

конструкции [1] чрез изчислителните съпротивления на опън на бетона btR  и на напречната 
армировка swR  се изисква минималното усилие в стремената за единица дължина да е 

wbtswswsw bRsARq 3,0/min, == ,       (3) 

което може да се запише и във вида 

swbtw RR /3,0min, =ρ .         (4)  

Ако изчислителните съпротивления се изразят чрез характеристиките на материалите, 
приети в ЕС2, 

ckbt fR 24,0=  и         (5) 

ykyksw ffR 7,015,1/8,0 ≈= ,        (6) 

става ясно, че изискванията (2) и (4) почти напълно съвпадат. Изводът на условие (3) в 
българските норми е обоснован в [4]. За да се осигури дуктилност на областта на срязване, 
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необходимо е минималната носимоспособност на бетона в ненапукан стадий Іа 
0min, 6,0 bhRQ btb = , да е равна на носимоспособността на стремената min,0min, 2 swsw qhQ = в 

рамките на наклонена пукнатина в стадий ІІ с хоризонтална проекция 02h  (фиг.2). 

 
Фиг.2. Средни изчислителни напрежения на срязване в стадий Іа (а) и поемането им със 

стремена по наклонена пукнатина с проекция 2h0 (б) в нормите [1] 
(2) Със същия физически смисъл (преход от стадий І в стадий ІІ) е условието за 

минималната напречна армировка, което може да се изведе чрез средната гранична якост на 
опън на бетона и характеристичната якост на армировката [6]. Експериментално 
установената средна стойност на носимоспособност на срязване на ненапукания бетон 

dbfV wckctRm .22,0, =  след образуването на наклонени пукнатини, трябва да се поеме от 
стремената при предпоставката, че е реализиран фермов модел с най-малък ъгъл θ , т.е. 

5,2cot =θ (фиг.3): 

ykck
ykw

wck

ykw

ctRm
w ff

fbz
dbf

fbz
V

/10,0
.5,2

.22,0
.cot.

,
min, ≈=

θ
=ρ .    (7) 

 
Фиг.3. Средни гранични напрежения на срязване в стадий І (а) и поемането им със 

стремена в разрушително състояние при диагонали с наклон cotθ=2,5 (б) 

(3) С цел ограничаване на широчината на наклонените пукнатини, в МС’90 [5], 
т.6.4.3.1.а, се препоръчва спазване на условието 

ykctmw ff /20,0min, ≥ρ ,        (8) 

което също съвпада с приетото изискване (2), тъй като за обикновените бетони средната 
якост на опън ckctm ff 5,0≈ . 

Проведените по-горе анализи подкрепят изборът на по-голяма минимална напречна 
армировка в гредите. На практика изискването (2) изобщо не е смущаващо, тъй като вече се 
прилагат армировки с високи стойности на характеристичните съпротивления на опън 
( MPaf yk 400≥ ). Така например, за греда с широчина 250mm от бетон клас С20/25 и 
напречна армировка клас В500 се допуска максимална стъпка между стремената mms 450= , 
ако те са двусрезни и с диаметър mm8 . 

2. Приемане на ъгъла θ  във фермовия модел за греди 

Един подход за определяне на ъгъла на наклона на натисковите диагонали в 
изчислителния модел от фиг.1 се използва в съвременните германски норми DIN 1045-1. Той 
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също се основава на възможността главните напрежения в стоманобетонните стебла на 
гредите да се преразпределят между бетона и напречната армировка [6]. 

Първите пукнатини в стеблото при срязване на греда се формират с ъгъл на наклона 
около 450, който при следващото развитие на пукнатините намалява. Опитно е установено, 
че при достигане на границата на провлачане на стремената, за критичните пукнатини може 
да се приеме ъгъл 040≈βr . В този момент на начало на крайното гранично състояние 
носещата способност на срязване се формира от вертикалната компонента на зацепването в 
пукнатините cRdV ,  и от носимоспособността на напречната армировка wydw bfρ  в рамките 

на проекцията zz r .2,1cot. =β  (фит.4.а). При тези предпоставки изчислителната напречна 
сила EdV , която може да се пренесе през наклонените пукнатини, се определя от условието 

rwydwcRdEd zbfVV βρ+= cot., .       (9) 

 
Фиг.4. Начало(а) и край (б) на дуктилно разрушаване на област от греда с напречна 

армировка, подложена срязване 

При нарастване на напречните деформации зацепването в пукнатините намалява. 
Общата носещата способност може да се съхрани (дуктилност!), ако cRdV ,  се преразпредели 
към напречната армировка извън проекцията rz βcot. . Такова преразпределение се 
подпомага от действително по-малкия наклон на главния натиск, който преминава косо през 
наклонените пукнатини. В края на граничното състояние ъгълът на наклона на натисковите 
диагонали е rβ<θ , а напречната сила се поема само от стремената (фит.4.б):  

θρ= cot.zbfV wydwEd .         (10) 

От равенството на (9) и (10) следва условието за определяне на ъгъла θ  

EdcRd VV /1
2,1cot
,−

=θ .         (11) 

Общият вид на (11) е известен, например от [6]. По-долу това условие е конкретизирано 
въз основа на съществените изисквания и ограничения на ЕС2 към моделите за изчисляване 
и конструиране на областите с напречна армировка, подложени на срязване: 

(1) Приема се, че носимоспособността на бетона cRdV ,  се определя чрез минималното 
напрежение minv , регламентирано за елементи без напречна армировка в т.6.2.2(1) на ЕС2. 
Приема се също, че височината на гредите е без значение ( 2=k ), тъй като в стеблата им е 
разположена поне минимална напречна армировка: 

zbfzbfdbvV wckwckwcRd .11,010,1..10,0.min, === .    (12) 

(2) С уточняването (12) условието (11) за избор на ъгъл θ добива следния вид: 

5,2
/).11,0(1

2,1cot ≤
−

=θ
Edwck Vzbf

.       (13) 

(3) Минималната стойност на ъгъла θ , ограничена от условието 5,2cot =θ , трябва да се 
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достигне за приетата минимална армировка ydckykckw ffff /)087,0(/)10,0(min, ==ρ . В 
този случай на напречно армиране от формула (10) се определя изчислителна напречна сила 

zbfzbfV wckwwckEd .217,05,2..087,0( =ρ= , а от (13) се изчислява 43,2cot ≈θ . Тази 
стойност е много добро приближение на горната граница 5,2cot =θ . 

3. Фермов модел с бетонни диагонали в крайно гранично състояние  
Носимоспособността на натисковите диагонали зависи от техния наклон (условие (6.9) 

в ЕС2). От това условие може да се изчисли най-малкият възможен ъгъл θ  на модела: 

5,22/)4(cot 2 ≤−ω+ω=θ ,        (14) 

където Edcdwcw Vzfb /..tancot 1να=θ+θ=ω . 

Такова приемане съответства на висока степен на преразпределение на главните 
напрежения в стеблата на гредите, което води до по-икономична напречна армировка. 
Едновременна с това обаче, опънните пояси (надлъжните опънни пръти) са по-тежко 
натоварени, а пукнатиноустойчивостта на елементите съществено се редуцира. Затова е 
целесъобразно условие (14) да се прилага за елементи подложени на нецентричен натиск. 

За елементите подложени на нецентричен опън е характерен по-голям ъгъл на наклона 
на пукнатините в областите с големи напречни сили. В тези случаи наклонът на бетонните 
диагонали трябва да се избират в границите 

2,10,1cot ÷=θ .          (15) 

4. Заключения 
4.1. Стандартът [2] допуска конституиране на фермови модел за носимоспособност на 

срязване в относително широки граници. Въз основа на проведените анализи за напрегнатото 
състояние на областите от елементите, подложени на действието на напречни сили, може да 
се препоръча следният конкретизиран избор на θcot : 

- за елементи подложени на огъване: формула (13); 
- за елементи подложени на нецентричен натиск: условие (14); 
- за елементи подложени на нецентричен опън: границите на (15). 
4.2. Тези препоръки ще бъдат предложени като допълнение в следваща редакция на 

Националното приложение [3]. Тестването на това национално приложение през последните 
повече от две години с проекти и с числени примери показва необходимостта от допълването 
му и в други аспекти. Съществено например е въвеждане на допълнителни опростявания на 
товарните състояния при анализа на масово прилаганите в практиката стоманобетонни 
елементи – плочи и греди. 
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ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ И НОРМИ ПРИ 

ПРОЕКТИРАНЕТО НА СГРАДНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ 
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ 

 
Анета Георгиева, Александър Киров 

Резюме 
Разгледани са основните изисквания, съгласно приетите в страната Европейски норми и 

стаднарти за създаване на проектна документация при проектирането на сградни 
противопожарни водоснабдителни системи и е направена съпоставка с нивото и качеството 
на изготвяните проекти до момента. Дадени са препоръки за повишаване качеството на 
проектантския труд в тази област от строителното проектиране. 

 
Ключови думи: сградни противопожарни водоснабдителни системи, Европейски 

стандарти  
 

APPLYING EUROPEAN STANDARDS AND NORMS IN DESIGNING BUILDING 
FIREPROTECTION WATER-SUPPLY SYSTEMS 

 
Aneta Georgieva, Aleksandar Kirov 

Resume 
The basic requirements are considered under the adopted European standarts in the country for 

the establishment at project documentation in designing building fireprotection water-supply 
systems and made comparison with the level and the quality prepared projects so far. Here are the 
recommendations for improving the quality of design work in this field of building design. 

 
Keywords: building fireprotection water-supply systems, European standarts 
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Строителните чертежи са документи, чрез които проектанта представя своето 
техническо решение, като показва и указва всичко необходимо за изпълнение на дадена 
сграда или съоръжение по съответната част - архитектурна, конструкции, инсталации и т.н.. 
Информацията, съдържаща се в тях трябва да бъде представена ясно и точно, така че да бъде 
безпогрешно разбрана от изпълнители, контролни органи, както в момента на изграждане на 
обекта, така и след години, ако се наложи реконструкция или модернизация на същия. 
Глобализацията на съвременното общество налага използването на общи принципи при 
изготвяне на проектната документация, което от своя страна води до постигането на по-
голяма мобилност на проектантския труд. Това обуславя необходимостта от използването на 
единни стандарти по отношение на съставяне на проектната документация. 

Това са стандартите ISO, съответно EN ISO, които се въвеждат и като БДС с 
означението БДС EN ISO. В настоящия момент все още не е завършил етапа на въвеждане на 
стандартите на ЕС като БДС, както и “глобализацията на стандартите” в световен мащаб. 

Нормативните изисквания и стандарти в областта на проектиране на сградни 
противопожарни водоснабдителни системи (СПВС) могат да се разделят условно в две 
основни групи.  

Първата група включва нормативните документи, регламентиращи начина на 
представяне на елментите в чертежа, използването на видовете условни графични означения, 
оформянето на строителните чертежи, и др. Като такива се използват въведени през 
последните години като БДС стандарти – ISO и EN и освен това БДС от седемдесетте и 
осемдесетте години на ХХ век, някои от които са по Единната система за конструкторска 
документация (ЕСКД) на СИВ, въведени навремето като БДС.  

Въвеждането на EN ISO за строителна документация като БДС и използването на тези 
БДС като задължителни за чертежите и означенията изисква време. Необходимо е известно 
време, докато всички проектанти  и техници се снабдят със съответните стандарти и 
започнат да ги прилагат в практиката си. Това всъщност не би било проблем, ако 
проектантите използваха “старите” БДС и ЕСКД на СИВ, въведени през осемдесетте години 
като БДС, защото при тяхното създаване са отчетени световните тенденции.  Различията, 
които се получават при замяната им сега с EN ISO са незначителни.  

Проблемът е, че проектантите през последните години не прилагат изискванията за 
оформяне и съставяне на проектна документация нито по старите, нито по въведените нови 
стандарти. Например: 

-   не се използват коректно условните графични означения според:  
    БДС EN 806-1 „Технически изисквания за сградните инсталации за 
    питейна вода. Част 1: Общи положения. Табл.1. Графични символи и 
    съкращения” и БДС 2.828:1989 „ЕСКД. Чертежи строителни.   
    Означения условни графични. Водоснабдителни системи.  
    Водопроводи”; 
-  не се нанася коректно текстовата информация и изображенията според: БДС EN 

ISO 9431:2001 „Строителни чертежи. Разположение на изображения, текстове и 
основни надписи върху чертожните листове” (ISO 9431:1999) 

 
Втората група включва нормативните документи, регламентиращи методите за 

проектиране, характеристиките на използваните материали, допустими и препоръчителни 
оразмерителни параметри и др. Тези нормативни документи имат изключително важно 
значение за осигуряване на пожарната безопасност в етапа на проектиране и екплоатация на 
обекта. 

В условия на динамично развиващи се в съвременното общество технологии за 
производство, иновационни методи за проектиране и строителство на сгради и съоръжения, 
нараства опасността от възникване на пожари. Това води до повишаване и на изискванията 
за пожарна и аварийна безопасност, което пряко се отразява в стандартите и нормите за 
проектиране на строителни обекти.  
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Същественото изискване „Безопасност при пожар” към строителните продукти и 
строежи е залегнало в Директива 89/106 на ЕЕС [1].  

По принцип това изискване присъства и в нашите досега действащи нормативни 
документи (например в ЗУТ чл.169 в т.2 се изисква „пожарна безопасност на строежа”), но 
реално не се обезпечава и изпълнява в етапа на проектиране. 

У нас е в сила от 5 юни тази година Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, която заменя 
действащата до този момент Наредба № 2 за противопожарните строително-технически 
норми. С новата наредба се въвеждат европейските изисквания за безопасност при пожар, 
като едно от нововъведенията е инвестиционният проект на строежа да включва и част 
„Пожарна безопасност”. Тя трябва да съдържа според фазата на проектиране, съответните 
пасивни и активни мерки за защита от пожар, както и приетите технически решения за 
осигуряване пожаробезопасната експлоатация на строежа [2]. Към активните мерки за 
пожарна безопасност се отнасят пожарогасителните системи в това число и 
противопожарните водоснабдителни системи в сгради.  

Наредбата (гл. XI. Водоснабдяване за пожарогасене Раздел II. Вътрешно 
водоснабдяване за пожарогасене)  регламентира прилагането на следните стандарти: 

- Пожарни кранове съгласно БДС  ЕN 671-1 „Стационарни противопожарни системи. 
Системи с маркучи. Част 1: Макари с полутвърд маркуч“ и БДС ЕN 671-2 
„Стационарни противопожарни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: 
Инсталации с плосък маркуч (шланг)“  

- Спринклерните инсталации се проектират при спазване на изискванията на БДС-ЕN 
12845 „Стационарни противопожарни системи. Автоматични спринклерни системи. 
Проектиране, монтиране и поддържане“. 

Основни изисквания на нормативните документи, с които проектантите трябва да се 
запознаят и да започнат да прилагат са: 

− използване на строителни продукти с клас по реакция на огън, отговарящ на класа 
на функционална пожароопасност на сградата; 

− да се предвиждат и влагат строителни продукти с оценено и удостоверено 
съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за 
техническите изисквания към продуктите (Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти 
(НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. 

− да се изготвят технически спецификации към проектната документация; 
− обосноваване и доказване в част „Пожарна безопасност” целесъобразността на 

приетото решение за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на сградата;  
Нещо повече, като част от Стратегията за пожарна безопасност в Тълкователен 

документ 2 [3] към Директива 89/106 е формулиран един нов инженерен подход в областта 
на пожарната безопасност. Като елемент от този инженерен подход се разглеждат способите 
за оценка на: откриването на пожара, задействането на инсталацията за гасене и самото 
гасене на пожара, например  

- способи за оценка на времето за задействане на пожароизвестителните и 
пожарогасителните системи, пожарните служби; 

- способи за оценка на взаимодействието на гасителните и други устройства, свързани с 
безопасността. 

Понастоящем са развити само някои аспекти на инженерния подход за осигуряване на 
пожарна безопасност. Необходима е значителна изследователска работа с цел да се 
разработи всеобщ съгласуван подход [3]. 

За определяне на огнеустойчивостта на конструкциите се изследват различни сценарии 
на развитие на пожара, като в зависимост от конкретната стратегия за пожарна безопасност 
или инженерно-технически подход може да бъде отчетено влиянието на пожарогасителната 
инсталация (напр. спринклерна инсталация). За изпълнението на тези изисквания е 
необходимо използването на специализиран софтуер за симулация на процеса на развитие на 
пожара, но на този етап използването му у нас не е регламентирано. 
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Изготвянето на пълна и точна проектна документация в съответствие с нормативните 
изисквания, обуславя правилното и безпроблемно изпълнение и експлоатация на сградните 
противопожарни водоснабдителни системи. За постигане на висока прецизност и качество на 
изпълнение при проектирането е необходимо прилагането на съвременни софтуерни 
продукти. 

На този етап работата с автоматизираните системи за проектиране като AutoCAD, която 
е най-масово прилагания софтуерен продукт е не ефективна, поради факта, че се ползва 
главно като чертожен инструмент в 2D.  

За изпълнение на изискванията на изброените по горе стандарти и норми и за 
повишаване ефективността на проектантския труд е препоръчително: 

а) по отношение на работата с AutoCAD: 
- създаване и използване на текстови стилове за надписване в съответствие с БДС EN 

ISO 3098 -Техническа документация на продукт. Шрифтове; 
- създаване и използване на дименсионни стилове за нанасяне на оразмерителни 

линии в съответствие с БДС ISO 129:1995 - Технически чертежи. Нанасяне на 
размери. Общи принципи, определения, методи на изпълнение и специални 
означения; 

- създаване блокове на формати на чертожен лист, съответстващи на БДС EN ISO 
5457:2004 - Техническа документация на продукт. Формати и оформяне на 
чертожните листове (ISO 5457:1999); 

- създаване и използване на стилове линии в съответствие с БДС EN ISО 128-21:2004 
Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 21: Изпълнение на 
линии с CAD системи (ISO 128-21:1997); 

- създаване на слоеве и наименоването им съгласно БДС EN ISO 13567 - Техническа 
документация на продукт. Организация и наименование на слоеве за CAD; 

- създаване на библиотеки с 3D и 2D модели като динамични блокове на елементи на 
СПВС, в съответствие с определен стандарт; 

- създаване на библиотеки 2D графични условни означения като динамични блокове 
на елементи на СПВС, в съответствие на БДС EN 806-1 Технически изисквания за 
сградните инсталации за питейна вода. Част 1: Общи положения. Табл.1. Графични 
символи и съкращения. 

- използване на готови библиотеки с 3D и 2D модели като динамични блокове на 
елементи на СПВС, създадени от производителя; 

- използване на готови библиотеки 2D графични условни означения като динамични 
блокове на елементи на СПВС, създадени от производителя; 

- създаване на необходимите атрибути за отделните блокове; 
- проектиране на мрежата като цял 3D модел; 
- създаване на шаблонни таблици за спецификации; 
- използване на инструменти за автоматично генериране на разрези, аксонометрии, 

детайли, технически спецификации количесва материали и 3D визуализации; 
- създаване на шаблонни файлове с необходимите настройки; 

б) по отношение на заданието и контрола на инвестиционния проект: 
- препоръчително е инвеститорите, които плащат за проекти, в това число за чертежи 

и означения, да вписват в договорите за проектиране задължение за проектанта по 
какви изисквания (стандарт с точно наименовение и номер) да изработи чертежите. 
Надзорниците и строителите автоматически ще бъдат длъжни да знаят или поне да 
се запознаят със съответните стандарти, за да могат да ползват чертежите. 

- не се препоръчва съставяне на проекти с чертежи по чуждестранни стандарти, 
невъведени като БДС, защото българските одобряващи и контролни органи не са 
длъжни да ги приемат като меродавни, а обратно – длъжни са да връщат такива 
чертежи [4]. 

в) по отношение осъвременяване на източниците на информация; 
- разработване на методически указания за проектиране на СПВС; 
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- съставяне на справочници за проектанта на СПВС; 
- въвеждане в учебната литература и учебните програми на специалностте 

“Водоснабдяване и канализация” и „Противопожарна техника и безопасност” на 
новите стандарти и норми за проектиране на СПВС. 

г) по отношение на използването на специализирани софтуерни продукти в областта на 
СПВС: 

- да се регламентира в нашите нормативни документи използването на 
специализирани софтуерни програми за проектиране на СПВС. 

 
Изискванията за пожарна безопасност представляват жизнено важна част от нормите за 

строежите в страните от Европейската общност, а вече са част и от нашата нормативна база, 
което създава нови предизвикателства пред проектантите в страната, както по отношение на 
сградните противопожарни водоснабдителни системи, така и в останалите направления на 
строителното проектиране. 
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ЕВРОКОД 7. КАК ДА ПРОЕКТИРАМЕ? 
 

Г. Илов 1, A. Тоцев 2 

Резюме 
Най-после системата на Европейските норми в областта на Геотехниката е готова. Това 

става чрез двете части на ЕС7 и няколкото съпровождащи документа. Системата е 
разработена стройно с метод за проектиране, който не е нов за българския инженер. За 
разлика от другите ЕС-ве, ЕС7 се характеризира с ниска степента на конкретност. 
Недостатък е, че не са запазени „препоръчителните методи за проектиране”, а са заместени 
„информативни методи". Друга особеност е, че се предлагат комбинативни методи за 
проектиране и всяка държава сама избира един от тях, а именно този, който най-добре пасва 
на инженерната практика в конкретния регион. Избраният метод се одобрява от СЕН. 

Друг важен момент е как се развива ЕК7 за времето на неговото разработване. Отново 
се използват коефициенти за връзка (вместо анализ) между характеристични и изчислителни 
стойности на почвените характеристики, отново е в сила „линейният закон на Хук” за 
изчисляване на деформациите на земната основа и т.н. Съществуват изключително колко 
много текстове, изискващи анализи (за които няма никаква препоръка – и това е ясно), и 
които не са насочени пряко към проектанта. Или постановката, че колкото повече 
изчисления за носеща способност направите можете да свалите броя на пилотите с 30-40%.  

Статията е посветена на някои от недостатъците на ЕС7, които могат да бъдат поправени 
в предстоящите национални приложения. 

 
Ключови думи: еврокод  
Научна област: геотехника 
 

EUROCODE 7 AND GEOTECHNICAL SOFTWARES 
 

G. Ilov 1, A. Totsev 2 

Abstract 
Eurocode 7 is eventually ready. This paper presents some comments, crticism and reviews on 

the code and it's national applications. A comparison between the old and the new codes. 
Advantages and disadvantages of the eurocode 7. Trends in the development of the design 
according this code. 
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ПЪРВА ЧАСТ 
 
1982 год. е годината в която беше проведено първото заседание на новоизбраната 

комисия CEN за изготвяне на единен европейски норматив в областта на строителството и в 
частност и по Геотехника. Всички български инженери погледнаха (тогава) с надежда 
перспективата за нова база за проектиране, представена като идея за европейски код. И 
зачакахме. Не можехме само да си представим, че това евентуално ще стане чак през 21 век – 
37-8 години (да!) след първото заседание, българското министерство трябваше да „въведе в 
експлоатация” дълго чакания Еurocode 7. EN 1997-2. Geotechnical design, след като той беше 
преведен на български език. Да... но, както се казва. Няма ги най-важните неща – т.нар. 
„Национални приложения”: по пилотно фундиране, по плоско фундиране, по укрепвания, по 
...... какво ли не в Геотехниката. Е няма ги. Проектирането няма да спре, а като дойдат, то 
няма да скокне (вероятно) революционно.  

И така ЕК7 е на дневен ред в РБ. След 37 години и много пари, за един документ, който 
в определена част прилича на споразумителен протокол между спорещи страни. Намерено 
беше немско-френско-английското споразумение, а другите .... просто избират едно от тях. И 
ние вероятно ще направим своя избор скоро в и чрез националните приложения.  

 
1. Същност на Еврокода 
 
Какво представлява Еврокода (тук и нататък се пише само за Еврокод 7 – 

Геотехническия код). Във всички случаи нищо общо няма с т.нар. конструктивни 
еврокодове. Там има правила – тук няма. Тук има системи от принципи. Нови ли? Не. Като 
че ли нищо ново. Метод на граничните състояния. Същото, както по-рано. Натоварването и 
товарите стават въздействия (Еd). Коефициентите на натоварване - коефициенти на 
въздействие (γE). Коефициентите на якост – коефициенти за материал (γM). Kоефициентите 
на сигурност станаха коефициенти за носеща спсосбност или за якост (γR). Всички те - 
парциални, както и до сега у нас. Граничните състояния станаха много (всеобхватни) и 
крайни и освен това се въведоха и проектни ситуации - «условия» с които проектирането 
трябва да се съобрази. 

И така, КОДЪТ е един прост и ясен принцип за проектиране при който се изисква 
въздействието да е по-малко от якостта или от носещата спсосбност, като в схемата на 
изчисление се използват три типа преходни коефициенти: за въздействие (А) за 
характеристики на материала (М) и за носеща спсосбност и якост (R), съответно с по наколко 
възможнио комбинации: А1, А2, А3, А4; М1, М2, М3; R1, R2, R3, R4. И всичко това за нуждите 
на три препоръчителни варианта на метода на граничните състояния, наречени в ЕК7 
комбинативни методи за проектиране (DA). 

Основното проектно изискване, както преди, така и в ЕC7 е: 

dd RE ≤                                                                        (1) 

т.е. въздействието не трябва да надвишава носещата спосoбност (якостта или въобще 
максималното съпротивление). 

 
Всеки комбинативен метод – първи, втори или трети (съответно английски, немски и 

френски) ползва своя принцип за определяне на носещата способност – дясната част на (1), 
т.е.: 

• носещата спсосбност се определя на базата на нормативни стойности на якостните 
параметри на почвите, след което се коригира с коефициента за носеща спсосбност 
(γR), т.е. 

R
kkkd cRR

γ
γϕ 1).,,(= ; 

• носещата спсосбност се определя като изчислителна стойност на базата на вече 
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коригирани от нормативни в изчислителни стойности на якостните почвени 
параметри (например ϕd=ϕk/γϕ): 

),,(
M

k

M

k

M

k
d

c
RR

γ
γ

γγ
ϕ

= ; 

• носещата способност се получава на базата на изчислителни почвени параметри, 
след което се коригира допълнително с коефициент на носеща способност, т.е. 
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Последното, може да се приеме като компромис между двата предишни принципа, но в 

никакъв случай не се получават най-малките стойности за носеща способност, поради 
различните комбинации от парциални коефициенти в съответните методи. 

 
Относно лявата част на основното неравенство (1) нещата и в трите комбинативни 

метода са ясни. Статико-динамичното решение на конструкцията дава изчислителните 
стойности на въздействието (Еd) в крайна сметка като въздействие Nd, Мd и Qd на нивото на 
фундамента (например). Известните стари комбинации в натоварването като, че ли тук (в 
ЕК7) са станали четири, чрез четирите серии парциални коефициенти за въздействие. 

 
2. Комбинативни методи 
 
В Кода се предлага проверките на граничните състояния да се извършват на базата на 

следните комбинации между трите типа парциални коефициенти, като в: 
 

Метод Комбинация 

Метод 1/ DA1 ” A1 “+” M1 “+” R1” или  ”A2 “+” M2 “+” R1”;  
”A1 “+” M1 “+” R1” или A2 “+” (M1 или M2) “+” R4 

Метод 2/ DA2 ”A1 “+” M1 “+” R2 
Метод 3/ DA 3 ”(A1* или A2**) “+” M2 “+” R3 
 
Забележка: В метод 1 вторият ред се отнася за анкери и пилоти 
 
3. Гранични състояния 
 
Граничните състояния, които се изследват съгласно изискванията на ЕК-7, са подредени 

в групи: 
EQU UPLEQU UPL HYD STR GEO

 

Фиг.1. Групи гранични състояния 
 
„EQU – състоянията разглеждат възможна загуба на равновесие на конструкцията или 

земната основа, разгледани като твърдо тяло. 
“GEO” – състоянията директно касаят почвата и преди всичко почвата. Въздействията 

(Еd) могат да бъдат конструктивни и/или само от почвата, а носещите способности (Rd) са 
свързани с гранични състояния на почвения материал. 

“STR” – състоянията се свързват с разрушения в конструкцията (вкл. недопустими 
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деформации на конструкцията) или отделни строителни елементи, включително единични 
фундаменти, пилоти или сутеренни стени и пр.  

”UPL” – състоянията се свързват със загуба на равновесие на конструкцията или 
земната основа вследствие на воден подем. 

”HYD” – състоянията касаят хидравлично разрушение, следствие суфозия и др. 
подобни разрушения в земната основа.  

 
Важно е да се отбележи, че в основното неравенство (1) въздействието може да се 

представлява от сили, моменти, срязващи сили, динамични сили, воден подем, 
хидродинамичен натиск, земен или свлачищен натиск - общо като активна част на процеса, 
но всички активно действащи и предизвикващи разрушение. Това, което предотвратява 
разрушението, е максималното съпротивление или носещата способност, която може да се 
представлява от  сила на носещата способност, от максимална  срязваща сила, от реактивен 
момент, от сила на собственото тегло, от съпротивление на почвата при различни 
въздействия, от пасивен земен натиск или от гранична стойност на земна реакция и пр. – все 
съпротивляващи се на разрушителните процеси, които могат да възникнат в горните групи 
гранични състояния.     

Това е то методът на граничните състояния във вариант на Eurocode 7. Това е в 
същност схемата. В нея ги няма проектните процедури или изчислителните методи, които 
осигуряват частично лявата и цялата дясна част на основното неравенство (1) на метода на 
граничните състояния. Няма го обаче стандартизираното познание по геотехника, което 
позволява на проектанта да взема решения по всички геотехнически проблеми. Там, в ЕК-7, 
са показани или по-точно загатнати методи (и то там, където всичко е ясно) за изследване 
или частични решения, които са ... информативни (преди поне бяха препоръчителни). За 
някои от тях могат лесно да  бъдат изказани съмнения.   

 
Европейският норматив свършва тук. Нататък следва всяка страна да анализира 

основните постановки в ЕК-7, да ги прекара през собствените си разбирания и традиции в 
тази област на строителното проектиране и да предложи национални нормативи за 
проектиране с членове, параграфи и алинеи, които ще защитават проектанта при евентуални 
нежелани проблеми. И отгоре на това, тези национални приложения следва да се преведат и 
изпратят в СЕN за утвърждаване.  

 
ВТОРА ЧАСТ 
 
По-важната част на тази статия е свързана с някои проблеми на Еврокода. Тези 

проблеми са принципни и следва да се решат, едновременно с въвеждането на Националните 
приложения, като „правилници за приложение на закона”. 

 
Първият въпрос е свързан с нормативните и изчислителните стойности на почвените 

характеристики ϕ и с. 
Както е известно за нормативната характеристика на една величина може да се приеме 

средно квадратичната стойност с определена обезпеченост. Да, но за тази обработка са 
необходими минимум 6 броя резултати от опитно определени стойности за този ъгъл. 
Истинска рядкост са изследвания с 6 и повече частни определяния. И какво става на 
практика? Взема се средноаритметичната стойност от 2-3 стойности (при това от различни 
нива), пише се за нормативна и се оправдаваме с вратата, оставена в чл. 45, където … 
където въобще не е ясно как се определя нормативната стойност, когато изследванията са 
недостатъчни.  

Изчислителната стойност е другата величина на характеристиката, която носи белега на 
вероятната стойност. Тази вероятна стойност се определя на база статистико-вероятностен 
анализ на група резултати за въпросната величина. Изчислителната стойност носи определен 
белег на риск, но във всички случай по-малък от този, който носи нормативната стойност. 

В член 45, ал. 3 на НППФ/96 е записано, че когато няма достатъчно информация от 
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проведени опити, то изчислителната стойност се допуска да бъде получена чрез 
нормативната, след разделяне на коефициентите на сигурност по материал, който за ъгъла на 
вътрешно триене на почвата е 1,2. И какво става на практика. От много години  авторите не 
са срещали проучвателен доклад, в който да са анализирани вероятностно препоръчваните 
изчислителни почвени характеристики. Съвсем съзнателно допускането само за 
предварителни изчисления или за определени групи почви и сгради, регламентирането в чл. 
45 става правило. Т.е. един определен (само един) резултат за  ϕ се дели на 1,2 и се приема за 
изчислителен. И ако някой не е разбрал, „един случаен резултат за ϕ, «там някъде долу», 
може да бъде в основата на една  проектна разработка”. Без средноквадратични стойност, без 
вероятностен анализ за тази величина, която представя качествата на земната основа. В 
същото време, за всеки бетоновоз се вземат пробни кубчета – „къде сме ние”!?. При това 
бетонът е по рецепта, която гарантира класа му. 

 
Казаното по повод на нормативните и изчислителните стойности на почвените 

параметри е малко пресилено. Пресиленото е в това, че независимо от норматива един 
проектант, отчитащ важността на проблема, ще изиска задължително минимален брой 
тестове и статистика за определянето на опорните свойства на почвите  (изчислителните 
стойности) за проектирането. Опасяваме се тук  само от това - точният подход да стане 
изключение, между впрочем така както се използва известната таблица 3.2. от НППФ/96 в 
която чрез обем на порите и вида на почвата косвено да се определят якостните и 
деформационните параметри на почвите. А с подобни «препоръки» са проектирани стотици 
обекти. 

 
Втори въпрос. Той е свързан с другите почвени характеристики. 
В ЕК7 са показани коефициенти по материал, като почвените параметри са ϕ, с, γ, cu. А 

за другите. Например, колко е изчислителната стойност на модула на деформация. Такива 
преводни коефициенти няма, а според нас трябва да има. И те трябва да бъдат еднозначно 
дефинирани. Но това важи за всички проектни решения, които ползват параметри на 
почвите, различни от ϕ, с, γ, cu.    

При търсене на носещата способност на почвата под фундаменти се работи с 
изчислителни характеристики на почвените параметри. При търсене на носещата способност 
на пилоти… не се работи с изчислителните почвени параметри „на входа”. Отчита се 
върхово и странично съпротивление на база на плътността и показателя на консистенция, без 
да се уточнява каква е тя. Ако има нормативна и изчислителна стойност на консистенцията, 
каква е връзката. И още нещо в този смисъл. Ако страничното и върховото съпротивление са 
якости (а те са) защо изчислителните им стойности (които се отчитат от таблиците) се 
коригират с коефициенти на сигурност. Нали нормативните се коригират. И накрая ако „Ф” е 
изчислителна стойност на носещата способност на пилота, то защо тя се коригира с 
коефициенти на сигурност.  

За всичко това трябва да има яснота в Националните приложения.     
 
Трети въпрос. Много важен. Въпросът за определяне на носещата спсосбност на 

пилоти. 
Съгласно ЕК7 носещата  способност на пилотите има двете измерения. Нормативната 

стойност на носещата способност се определя по някакви начини (Националното 
приложение трябва да определи как), а изчислителната чрез нормативната, разделена с 
коефициента за носеща способност γR. Добре, но преди това обаче, нормативната стойност се 
определя в зависимост (например) от ”броя” на ... изчислителната работа. Т.е. ако изчислим 
носещата способност на пилот по данните от едно  сондажно или пенетрометрично 
проучване, получената стойност следва да се раздели на т.нар. корелационен коефициент ξ = 
1,4 и полученият резултат да се приеме за нормативна стойност. А, ако изчислим носещата 
способност от още два сондажа, то корекцията намалява до 15% - т.е. ξ = 1,23 - 1,33. т.е. и 
броят на пилотите намалява с до 15%. Това означава, ни повече, ни по-малко, че един 
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допълнителен сондаж или допълнителна пенетрация налява броя на пилотите с 2-4%, понеже 
корекцията чрез корелационният коефициент се изменя също с 2% или 4%.(А, ако бъдет 
направени изчисления в 8 сондажа, «икономията» е вече до 30%. Да, заслужава си да се 
направят допълнително 6 сондажа (пенетрации) и по този начин да вдигнем носещата 
способност с до 30%.  

Казаното важи и за опитни изследвания за пилоти. Четири броя пробно натоварване на 
пилоти увеличава носещата способност с до 40%, да с 40%. Всичко това е смущаващо в 
логиката на Еврокода.    

 
Четвърти въпрос. Много важен и съществен. Въпросът за големината на коефициента 

на носеща способност. Какъв е смисълът на коефициента γR.  С него се коригират 
нормативните стойности на носещата способност (и добавяме), получена по някой от 
известните методи (например на Terzaghi, на Pесk, на Jambu, на Meyerhof и т.н.). Полученият 
след корекция резултат е изчислителната стойност на същата тази носеща способност, която 
пък от своя страна се сравнява с въздействието. Кое е недоогледано тук. Много просто: това, 
че всеки един от методите, свързан със съответен изчислителен модел е различно точен. 
Следователно резултатите по горните три метода ще бъдат различни, а пък коефициентът за 
носеща способност е еднакъв. Следователно ние сравняваме различни числа, а от там и 
резултатите са различни, вкл. някои може да не удволетворява основното неравенство. 
Струва ни се, че би трябвало коефициентът за носеща способност да бъде свързан с метода, 
който се използва за изчисление, и в зависимост от това той трябва да бъде различен 
(междувпрочем както е в много неевропейски страни по света). Струва ни се също, че един 
сравнителен анализ за препоръчвани методи ще даде отговор на тези въпроси, който трябва 
да намери отражение в ЕC7. 

 
Пети въпрос. Въпросът за изчисляване на слягането. Отговорът как да стане това 

отново се свързва с теорията на еластичността. И отново Бусинек и „линейния” Хук, т.е. все 
още не се прави разлика между стомана и пясък по отношение изчисляване на деформацията 
на материала като основа. И изчисления за активна зона, определяна по старото правило 
0,2σγ=σz. Това е то. Новото е, че информативно може да се приеме, че слягането се изчислява 
по Шлайхер, но не по оригиналната му формула, а по опростения вариант: 

 

E
Dps f
..α= , 

 
без промяна на модула, без коефициента на Поасон и с един коефициент αf , което като 
критика може да се отправи към тази осакатена формула. Отгоре на всичко D е диаметъра на 
равноплощен на фундаментната плоскост кръг. Това е то. От просто по-просто. А колко е αf 
и зависи ли от вида на почвите…, не се знае. Изобщо нещо като s=А.B., където А и В са 
неизвестни величини. 

В първата част на ЕК7 са посочени информативно и други методи за изчисляване на 
слягането – пенетрометрични, пресиометрични. Но само за пясъци и то по методи, създадени 
преди 1970 год. от Shmertmann или от Burland преди 1980 год., т.е. преди 30-40 год. 

И никъде, нито дума за програмни решения.  
 
Шести въпрос. Както е известно плоските и пилотните фундаменти носят 

отговорността за съхраняване на връхната конструкция. Т.е. задачата им е отговорна. Най 
важните проверки за двата типа фундиране са свързани с носещата спсосбност – съответно 
на почвата под плоския фундамент и на носещата способност на единичен пилот за пилотния 
фундамент. И в двата случаи кохезията се включва в работата при поемане на товарите и се 
разчита само на нея при изчисляване на носещата способност при глинестите почви. (Също 
за пилоти, при водонаситени глини, в много нормативи се работи само и единствено с 
недренираната стойност на кохезията cu).   
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Подпорните стени са далеч (по-точно не винаги) по-неотговорни конструкции. При 
проверката на плъзгане кохезията „не участва”, т.е. не се взема впредвид в изчисленията. 
Вярно е, че плиткото плъзгане не е както при дълбокото плъзгане, но също е вярно, че 
основната и меродавната проверка при подпорните стени е именно проверката на плъзгане. 
Защо ще се приема направо и само δ=2/3ϕ и с=0, след като бетонът от фундаментите на 
подпорните стени се излива направо в изкопа, а той не е гладък. За сведение при забивните 
пилоти, при които стените на пилота са съвсем гладки, кохезията не се пренебрегва, само се 
намалява до адхезионни сили – като част от кохезията.    

И изведнъж в ЕК7, при недренирани почви, се приема че цялата кохезия поема 
плъзгащите сили. т.е. Rd = Ac cu;. Това, като физически смисъл, две различни свойства ли са? 

 
Заключение 

ЕК7 е една стройна процедурна система за строително проектиране. Всичко останало е 
национални правилници или Национални приложения към този Еврокод. Т.е. правилниците 
регламентират «пълнежа» на една евопейска норма, пълнеж чрез който проектантът  доказва 
приетото решение. Този пълнеж се нарича решение на определен проектантски въпрос 
(проблем), което следва да бъдат декларирано в Националните норми/приложения. Въпросът 
е как това да стане. 

Тривиалната възможност е да се вземат старите наши норми, да се „претръскат” и да се 
обявят като нови, след което да се съгласуват с CEN. Това е възможно. Другата възможност е 
да съставим нови.Чисто нови, но не преписани от другия брат. А защо ли не преписани! Кое 
е лошото? Признаваме си че ние мислим по същия начин и ги обявяваме и за свои. Да, но 
кои? На кой брат? Американския, френския, немския, английския. Има и Индийски, но и те 
са преписали от BS, така, че пак английския брат. 

Да избираме, кое. Без да се подценяваме, без да се обиждаме и без да обидим никого. 
В своята история България е взела вярното и рационално решение, когато е превела 

Белгийската конституция и я е приела за своя. При това не станахме белгийци (или най-
малко белгийци станахме). Но не за конституции, а за нещо много по-просто: кои 
национални приложения по Геотехническо проектиране да приемем. Френските, немските, 
английските или Американски нормативи.  

Които да приемем ще бъдат по-хубави от всичко което ние можем (да не се обиждаме) 
да направим. Може и австрийските, или италианските, испанските ...... И да спрем, да 
приемем Немските и толкоз. Никой нищо не може да каже, нито да възрази, нито да заговори 
за липса на национално достойнство. Още утре и за 6 месеца Българската Геотехника ще 
бъде нормативно осигурена. Ще добавим само липсващия льос, а сеизмиката ще вземем от 
Италия или Гърция. Това е решението. Иначе рискът е за проектанта. Да не се правим повече 
на важни и велики. 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА EВРОКОД 8 ЧАСТ 4 (EN 1998-4:2006) 

 
Д. Кисляков 1, A. Канева 2, С. Петкова 3 

Резюме 
Практическото прилагане на Еврокод 8 изисква формулирането на съответните 

параметри в Националното приложение. Дефинирането на някои от тях изисква задълбочена 
изследователска дейност. В настоящата работа се представят проведените от авторите 
изследвания за дефиниране на параметрите в Националното приложение към Част 4: 
„Силози, резервоари и тръбопроводи“ (EN 1998-4:2006). За всеки от т.нар. свободни 
параметри в документа има предложена определена стойност, евентуалното запазване на 
която обаче също изисква обосновка. Избраните стойности на някои от тези параметри в 
случая бяха предмет на експертна обосновка въз основа на наличната информация от 
литературни източници и известни практически приложения. За формулирането на други 
обаче се наложи провеждането на специално построени изследвания за получаването на 
обосновани стойности въз основа на резултатите от тези изследвания. В настоящия доклад се 
представят всички параметри от Националното приложение по Част 4 със съответната 
обосновка на дефинирането им.  
 

INVESTIGATIONS FOR DEFINITION OF THE PARAMETERS IN THE NATIONAL 
ANNEX OF EUROCODE 8 PART 4 (EN 1998-4:2006) 

 
D. Kisliakov 1, A. Kaneva 2, S.Petkova 3 

Summary 
The practical implementation of Eurocode 8 requires the formulation of the corresponding 

parameters in the National annex. The definition of some of them requires sophisticated research 
activities. In the present work, the performed by the authors analyses are presented regarding the 
definition of the parameters in the National annex to Part 4: “Silos, tanks and pipelines” (EN 1998-
4:2006). For each of these parameters subject to definition in the National annex, there is some 
proposed particular value, which should also be argued if retained. The selected values of some of 
these parameters were based in this case on the available information in literature sources and 
known practical implementations. For the formulation of some other ones however, carrying out of 
particular analyses based on specially developed concepts was needed. The results from these 
investigations served further as basement for the finally accepted parameter values. In this report, 
all parameters of the National annex to Part 4 are presented with the corresponding arguments of 
their definition. 
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1. Въведение 
Добре известно е, че нормативните документи EN 1998 обхващат почти всички аспекти 

на сеизмичното проектиране на сгради и съоръжения с изключение на някои специални 
видове инженерни съоръжения. На национално ниво разработката на EN 1998 се състои в 
определянето на числени стойности на няколко конкретни параметри в така нареченото 
Национално приложение (анекс). Списъкът от параметри, които трябва да бъдат дефинирани 
в Националното приложение, е различен за всяка отделна част на EN 1998. В EN 1998 са 
предложени конкретни стойности за тези параметри. Въпреки това, разработването на 
Националното приложение изисква солидна аргументация на посочените числени стойности 
на всички тези т.нар. „отворени” параметри, независимо от това дали ще се запазят 
първоначално предложените им стойности или ще бъдат променени. Такава аргументация 
налага провеждането на специални изследвания за всички тях. Изследванията могат да бъдат 
твърде различни по своята същност – теоретични, числени или само литературен обзор, в 
зависимост от конкретния проблем, за който се отнася съответният параметър.  

В настоящата работа са представени резултатите от проведeните изследвания в рамките 
на изследователския проект с Възложител МРРБ през 2007 – 2009 г. за определяне на 
параметрите, подлежащи на дефиниране в национално приложение съгласно приложената 
таблица в EN 1998-4:2006 [1]:  

Точка Тема 
1.1(4)  Допълнителни изисквания за съоръжения, свързани с голям риск за 

населението или околната среда 
2.1.2(4)P Референтен период на повтаряемост на сеизмичното въздействие 

TNCR за пределното гранично състояние, или еквивалентно, 
референтна вероятност за надвишение в рамките на 50 години PNCR 

2.1.3(5)P Референтен период на повтаряемост на сеизмичното въздействие 
TDLR за състоянието с ограничаване на повредите, или 
еквивалентно, референтна вероятност за надвишение в рамките на 
10 години PDLR 

2.1.4(8)  Коефициенти на значимост за силози, резервоари и тръбопроводи 
2.2(3)  Коефициент ν за намаляване на ефекта на сеизмичното 

въздействие, съответстващо на състоянието с ограничаване на 
повредите 

2.3.3.3(2)P Максимална стойност на радиационно затихване ξmax при 
изследване на взаимодействието почва – конструкция 

2.5.2(3)P Стойности на ϕ за силози, резервоари и тръбопроводи 
3.1(2)P Обемно тегло на частиците твърдо вещество в силози γ за 

условията на сеизмично проектиране 
4.5.1.3(3) Коефициент на увеличаване за усилия, предавани от тръбните 

връзки към област на закрепване върху стената на резервоар, така 
че при проектирането на областта тя да остане еластична в 
състоянието по отношение ограничаване на повредите 

4.5.2.3(2)P Коефициент на претоварване за проектното съпротивление на 
тръбни връзки при проверката, че връзките на арматурите с 
резервоара няма да се пластифицират преди самите арматури в 
пределно гранично състояние 

2. Дефиниране на националните параметри 
2.1. БДС EN 1998–4:2006 – 1.1(4) – Допълнителни изисквания за съоръжения, свързани 

с голям риск за населението или околната среда 
Формулирано е следното определение: Съоръжения, чието компрометиране в резултат 

на земетръсно въздействие, в допълнение към евентуалното нарушаване на 
експлоатационната им пригодност, пряко или косвено (т.е. като последствие) е свързано с 
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опасност за здравето и живота на хората и / или за околната среда. Компрометиране тук 
означава неконтролирано изпускане на (част от) съдържанието извън работния обем на 
съоръжението (в околната среда). 

Съставен е работен списък на съоръженията от разглеждания тип, които са с голям риск 
за населението и / или околната среда. Формулирани са и допълнителни изисквания към 
проектирането и оразмеряването в частност на съоръжения с повишен риск, които са 
свързани само с осигуряването им на сеизмични въздействия и не обхващат определени 
области на тяхното проектиране и експлоатация, които също се указват специално. 
Съставени са общи изисквания към тръбопроводи за опасни вещества в сеизмични райони, 
които обаче не се отнасят за проектирането на тръбопроводи и обслужващите ги 
съоръжения, разполагани на територията на населени места и в морски акватории, както и на 
тръбопроводи, предназначени за транспортирането на вещества, оказващи агресивно 
въздействие върху материала на тръбата и / или охладени до температура, по-ниска от –
40° С. Заедно с изискванията към тръбопроводите за опасни вещества са спесифицирани и 
общи изисквания към резервоари и силози с голям риск в сеизмични райони [2-7]. 

Съгласно [8], разглежданите норми не се прилагат за специални конструкции като 
атомни централи, съоръжения в открито море (off-shore structures) и големи язовири. 

Проектантската практика у нас в тази област понастоящем се свежда до използването 
на утвърдени в световната практика чуждестранни норми и препоръки, ако Възложителят 
няма конкретни специални изисквания за прилагането на други такива. Във всички случаи 
прилагането на чуждестранни документи, регламентиращи проектирането в съответната 
област в конкретния случай не може да е в противоречие с действащата в страната 
нормативна уредба. 

Формулираните по-горе изисквания са съставени в резултат на извършено проучване на 
прилагани в международната практика препоръки и нормативни документи, анализ и 
обработка на резултатите от това проучване и обсъждане на предлаганите формулировки. 

 
2.2. БДС EN 1998–4:2006 – 2.1.2(4)Р – Референтен период на повтаряемост на 

сеизмичното въздействие TNCR за пределното гранично състояние, или еквивалентно, 
референтна вероятност за надвишение в рамките на 50 години PNCR  

За окончателното определяне на този параметър е приета предложената стойност: ТNCR 
= 475 години. 

2.3. БДС EN 1998–4:2006 – 2.1.3(5)Р – Референтен период на повтаряемост на 
сеизмичното въздействие TDLR за състоянието с ограничаване на повредите, или 
еквивалентно, референтна вероятност за надвишение в рамките на 10 години PDLR 

За окончателното определяне на този параметър е приета предложената стойност: ТDLR 
= 95 години. 

Тези два параметъра са свързани с останалите национални параметри във всички части 
на БДС EN 1998. Предложената стойност е приета в резултат на проведените по Част 1 [8] 
изследвания за окончателното му определяне. 

2.4. БДС EN 1998–4:2006 – 2.1.4(8) – Коефициенти на значимост за силози, резервоари 
и тръбопроводи 

Резултатите тук са във връзка с изследванията по другите части на Еврокод 8. В 
резултат на проведеното проучване са запазени и предложените в [1] стойности на 
коефициентите на значимост, както следва: 
 

клас на значимост коефициент на значимост съгл. предложението в [1] 
IV 1.6 
III 1.2 
II 1.0 
I 0.8 

 
2.5. БДС EN 1998–4:2006 – 2.2(3) – Коефициент ν за намаляване на ефекта на 
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сеизмичното въздействие, съответстващо на състоянието с ограничаване на повредите 
Построяването на еластични спектри на реагиране, свързани с необходимостта от 

поемане на определено сеизмично въздействие (англ. “elastic demand spectra”) и съответно 
тяхното скалиране по отношение на различна стойност на максималното ускорение на 
основата показва, че използването на по-малък по стойност коефициент, намаляващ 
сеизмичното въздействие, води до получаването на по-малки по стойност премествания и 
усилия, когато въздействието е зададено с еластичен спектър на реагиране и изчисляването е 
проведено с помощта на линейно-еластичен модел на конструкцията. В този смисъл, 
предложената по-ниска стойност на намаляващия коефициент за съоръженията от по-висок 
клас на значимост е напълно обоснована.  

Остава обаче открит въпросът за конкретните стойности на този коефициент – както за 
различните класове на значимост, така и евентуално за различните зони на сеизмична 
интензивност.  

В тази част на Еврокод – [1] са представени съоръжения с качествено различаващи се 
конструктивни модели и динамично поведение. За тях не може ясно да се формулира един 
управляващ параметър (например премествания, или усилия), чието проследяване в рамките 
на конкретно параметрично изследване да даде еднозначен количествен отговор на този 
въпрос. Например само в областта на резервоарите това многообразие е изключително 
богато – неслучайно около половината от обема на тази част се състои от информативното 
приложение, посветено именно на различните видове конструкции на резервоари (стоманени 
(т.е.деформируеми) или стоманобетонни (т.е. относително корави), анкерирани към основата 
или не, стоящи върху основата или на определена височина върху подпорна конструкция, 
цилиндрични – с вертикална или хоризонтална ос, сферични или правоъгълни, високи 
стройни или относително ниски. За някои от изброените основни видове конструкции на 
резервоари дори още няма разработени изчислителни модели за сеизмично въздействие. 
Трябва да се подчертае, че конструктивните модели за динамично изследване на тези видове 
резервоари съществено се различават помежду си, което води до качествено различна тежест 
на влияещите фактори в отделните конкретни случаи. Ако в допълнение към изложените 
съображения се добавят силозите – предмет на [1], които също силно се различават по 
материала и схемата на своята конструкция (на самия контейнер и на фундамента му), както 
и по характеристиките на съдържащото се вътре вещество става ясно, че е принципно 
невъзможно въвеждането на единен характеризиращ поведението параметър, по който би 
могла да бъде проведена количествена оценка на неговото влияние. Ще завършим това 
изброяване с уточнението, че предмет на [1] са и тръбопроводите – засипани и открито 
положени (дискретно подпряни), които качествено се различават по своите конструктиви 
изчислителни модели както помежду си, така и още повече в сравнение с резервоарите и 
силозите. 

Двете гранични състояния в тази част на [1] са твърде общо формулирани, като при 
това са привлечени критерии от експлоатационен характер. Другояче не би и могло да бъде. 
Тези критерии в отделни конкретни случаи обаче могат да имат съвсем различна по своя 
характер количествена оценка и съответен параметричен модел.  

В резултат на проведеното проучване е решено да бъдат запазени и съответно приети 
стойностите на този коефициент – така както са предложени в цитираната точка на [1]. 
Препоръчаните стойности на ν са 0,5 за класове на значимост I и II и ν = 0,4 за класове на 
значимост III и IV. 

 
2.6. БДС EN 1998–4:2006 – 2.3.3.3(2) – Максимална стойност на радиационно 

затихване ξmax при изследване на взаимодействието почва – конструкция 
В резултат на извършения анализ на изследванията в тази област, представени в 

литературни източници и нормативни документи [10-16] са формулирани следните 
максимални стойности на радиационното затихване при използването на модален анализ в 
изследването на взаимодействие почва – конструкция:  

в хоризонтално направление  ξmax = 20%, 
във вертикално направление  ξmax = 25%. 
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2.7. БДС EN 1998–4:2006 – 2.5.2(3)Р – Стойности на ϕ за силози, резервоари и 
тръбопроводи 

В случая е прието да бъдат запазени предлаганите стойности на коефициента ϕ, (т.е. φ 
= 1 за пълен силоз, резервоар или тръбопровод и φ = 0 за празен силоз, резервоар или 
тръбопровод). Тези стойности са логични и напълно съответстват на физиката на 
разглежданите в тази точка взаимодействия при комбинирането на натоварванията, 
съответно и на утвърдените в практиката изчислителни процедури.  

 
2.8. БДС EN 1998–4:2006 – 3.1(2)Р – Обемно тегло на частиците твърдо вещество в 

силози γ за условията на сеизмично проектиране 
В съответствие с препоръката в [1], единичното тегло на отделните твърди вещества в 

силозите за изследването им при сеизмично въздействие е систематизирано съгласно 
Таблица Е1 в [17]. Посочените в цитираната таблица стойности представляват горна граница 
на изчислителните обемни тегла на веществата. Резултатите от проведеното проучване на 
използваните у нас нормативни документи показват, че няма никакво основание за 
намаляване на тези стойности, особено за случая на сеизмично въздействие. 

 
2.9. БДС EN 1998–4:2006 – 4.5.1.3(3) – Коефициент на увеличаване за усилия, предавани 

от тръбните връзки към област на закрепване върху стената на резервоар, така че при 
проектирането на областта тя да остане еластична в състоянието по отношение 
ограничаване на повредите 

За окончателното определяне на този параметър е приета предложената стойност: 1.3. 
 
2.10. БДС EN 1998–4:2006 – 4.5.2.3(2)Р – Коефициент на претоварване за проектното 

съпротивление на тръбни връзки при проверката, че връзките на арматурите с резервоара 
няма да се пластифицират преди самите арматури в пределно гранично състояние 

За окончателното определяне на този параметър е приета предложената стойност: 1.3. 
Изследванията за формулирането на последните два параметъра са представени в [18]. 
Първият параметър свързва състоянието с ограничаване на повредите в конструкцията 

на резервоара при сеизмично въздействие [1] и връзката му с тръбопровода. По този начин се 
осигурява допълнителна безопасност посредством усилващия фактор, т.е. повредите да бъдат 
ограничени в тръбопровода и да не се прехвърлят в черупката на резервоара.  

Вторият коефициент, споменат по-горе, се отнася за „пределно гранично състояние” на 
същите конструктивни елементи. Тук допълнителната сигурност по отношение на 
възможността за провлачане на конструктивните елементи се свързва със случая, когато се 
добави относително сеизмично-индуцирано преместване между тръбата и връзката със 
стената на резервоара. Изисква се евентуално провлачане да остане в областта на тръбата. 

За определяне стойностите на тези коефициенти е проведено е числено параметрично 
изследване на модел с крайни елементи на разглежданата система резервоар-тръба [20].  

Разработени са три числени модела с различни геометрични характеристики. Прието е 
линейно еластично поведение на материала на компонентите на системата. От една страна, 
изборът на конкретни характеристики за стоманата на стените на резервоара и на тръбите 
дава възможност за изчисляване на напреженията в елементите на системата в резултат на 
действително натоварване. От друга страна, резултатите от представеното изследване (във 
вид на отношение на еквивалентно напрежение von Mises) са независими от действителното 
ниво на натоварването и има възможност за суперпониране на напреженията от различните 
натоварвания.  

Обикновено в процедурите за проектиране стените на резервоара и тръбите се приемат 
като тънкостенни черупки. Изчислените по такъв начин еквивалентни напрежения за 
средната повърхнина на елементите тук би трябвало да се приемат като меродавни. В някои 
високоспециализирани нормативни документи [19] обаче,при оразмеряване например на 
дюзи и разклонения на тръби, напреженията по долна и горна (респ. външната и вътрешна) 
повърхнина се диференцират за такива елементи. Ето защо освен резултатите за средната 
повърхнина, в изследванията са обхванати и резултатите за вътрешната „горна” и външната 
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„долна” повърхнина, които са необходими за сравнителния анализ.  
В обобщение на резултатите от проведените числени експерименти, максималните 

еквивалентни напрежения von Mises са винаги по-големи в тръбата, отколкото в стената на 
резервоара, по отношение на средната повърхнина на конструктивните елементи в зоната на 
тяхната връзка. Подробният анализ на получените резултати показва, че ако в някой 
специален случай се има предвид вътрешната или външната повърхнина, това ще доведе до 
необходимостта от силно консервативно проектно решение. Тогава увеличение от 30% 
относно коефициента на увеличаване за усилията, предавани от тръбните връзки към област 
на закрепване върху стената на резервоар в състоянието с ограничаване на повредите 
(4.5.1.3(3) в [1]), е разумна средна стойност в един широк диапазон на геометричните 
характеристики, обхванати от формулираните модели. 

Коефициентът за увеличаване на якостта на тръбната арматура (4.5.2.3(2)P в [1]) може 
да бъде разглеждан в смисъл на натоварване и проектиране всъщност като намаляване на 
напреженията в тръбата вместо като увеличаване на нейното съпротивление. И тук анализът 
на резултатите от изследването показва, че 30% е разумна стойност по отношение на 
средната повърхнина.  
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗБОР НА ПРОЕКТЕН ПОДХОД ЗА БЪЛГАРИЯ  
ПРИ РАБОТА С ЕВРОКОД 7 

 
Чавдар Колев 1 

Резюме 
Изяснена е същността и важността на заложените в Еврокод 7 проектни подходи. 

Показано е сравнението между тях и с досегашните съответни наши норми. Потърсени са 
удобствата и недостатъците за работа по различните проектни подходи. Аргументирана е 
крайната необходимост от приемане на завършено Национално приложение към Еврокод 7 с 
избран проектен подход. Представени са големите затруднения при сегашното неустановено 
положение на документа у нас. От направените сравнения и от съпоставката с националните 
приложения на другите европейски държави е предложено да се приеме и у нас Проектен 
подход 2 (DA2) за общия случай на изчисление с Еврокод 7 и Проектен подход 3 (DA3) при 
проверките за устойчивост на откоси.  

 

INDISPENSABILITY OF DESIGNE APPROCHE CHOICE 
 FOR EUROCODE 7 APPLING IN BULGARIA 

 
Chavdar Kolev 1 

Summary 
The essence and important of Eurocode’s gesigne approches are cleared up. Eurocode 7 and 

our former respective National codes are compeared. The priorityes and disadventigies of the 
differente designe approches are try to find. It is explained the urgent nessesity of complited 
National annex to Eurocod 7 with choised designe approche. The unestablished document creates 
great difficults for the designers in Bulgaria. In respect of the comperisson between national 
annexes of other european countries author propose Designe approche (DA2) to be adopted and 
Designe approche 3 (DA3) can be perceive for the slopes only. 

 

                                                 
1 доц. д-р инж. Чавдар Колев – ВТУ "Тодор Каблешков" - София, ch_kolev@abv.bg 
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Увод 
Вече е ясно, че системата на Еврокод се основава на Метода на граничните състояния и 

по принцип не би следвало за нас да представлява особена методическа трудност за неговото 
прилагане. На практика, обаче след по-задълбочено вникване в логиката на документа 
откриваме, че има твърде много общи и конкретни разлики с досегашните ни познания и 
навици, поради което изчислителните процедури трябва да бъдат „преоткрити”. Главните 
причини за тези разлики би могло да се търсят в замяната на „експертния” нормотворчески 
подход със статистическия – оценка на многобройни практически резултати с апарата на 
Теорията на надеждността. Всичко това намира израз в стойностите и смисъла на частните 
коефициенти пред всяка съставка на изчислителния модел и на критерия за носеща 
способност или за деформации. 

В същото време е потърсена стройна логическа рамка (матрица), чрез която да се 
разиграят меродавните изчислителни комбинации с частните коефициенти и така да се 
постигнат едновременно два ефекта: 

• Комбинациите позволяват по-изчерпателно изследване и достигане на оптимално 
решение; 

• Готовите матрици значително облекчават практическото приложение на Стандарта. 

Впрочем, бързото отнасяне на разглеждания модел към готови форми на решение е 
изцяло в традициите на Западната проектантска практика, израз на техния прагматизъм. 
Може би, затова там по-дълго се задържа и класическият Метод на допустимите напрежения, 
макар и усъвършенстван, но ясен за разбиране и ползване. Преходът към новия метод не е 
толкова скокообразен, защото в САЩ бе утвърден Методът на проектните коефициенти за 
натоварване и съпротивление (LRFD).  

След Втората световна война всички най-развити в Европа държави съставиха стройни 
системи от модерни строителни норми, в т.ч. геотехнически.  

В условията на Европейската интеграция се държи сметка за естествено създадените 
традиции в проектантската работа в различните държави, както и на многобройните 
особености на местните условия: геоложки, топографски, климатични и др. Така в крайна 
сметка в Еврокод 7 са предложени три проектни подхода за комбиниране на частните 
коефициенти при провеждане на изчислителните процедури. Повече или по-малко те 
съответстват на досегашните национални норми, без изобщо да има пълно припокриване. 
Изрично е дадена възможността всяка държава да заяви в Националното приложение към 
Еврокод 7, кой проектен подход приема за ползване. Нещо повече – за решаването на 
различните основни задачи в геотехниката (плоскостно и пилотно фундиране, насипи, 
анкери и др.) може да се изберат съответно различни подходи, не само един универсален. 
Всичко е въпрос на собствена преценка. Естествено, че преценката може да дойде след 
решаване на редица примери и сравнение с резултатите по досегашните норми, обмяна на 
опит с другите държави, редица професионални дискусии и т.н. Така към 2010 г., когато 
Еврокод влиза в сила, само шест държави – членки на ЕС не са заявили своя избор на 
проектен подход. Това са: България, Естония, Латвия, Унгария, Чехия и Швеция. Ирландия 
пък е заявила, че за нея важат и трите проектни подхода. 

 
1. Потребност от избор на проектен подход 
Заявяването на всичките проектни подходи като задължителни, какъвто е случаят в 

Ирландия, на пръв поглед показва претенция за перфекционизъм и изчерпателност, но на 
практика това означава, че за всеки проект следва да се направят паралелни изчисления по 
трите проектни подхода, след което да се избере оптималният резултат. Ако вземем предвид, 
че първият проектен подход се състои от две паралелни комбинации, то изчислителните 
процедури стават общо четири. За много сложни проекти с най-висока степен на значимост 
това може да бъде и приемливо, но за доминиращите тривиални случаи е абсолютно 
формално и ненужно. Цените и времето за проектиране ще се увеличат драстично, въпреки 
степента на автоматизация. 

Още по-неблагоприятно за проектантите (и за обществото) е липсата на заявен 
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проектен подход. Изборът е оставен за проектантите за всеки конкретен проект. Дали 
техният избор ще бъде добре аргументиран, дали дали наистина съответства на нашите? На 
тези въпроси няма да има недвусмислен отговор. Нормално е проектантите да имат различен 
опит и познания, да нямат време за пълна оценка на ситуацията и в крайна сметка да се 
чувстват несигурни в избора си.  

Паралелните изчисления на една и съща задача по различните проектни подходи дават 
резултати с немалки разлики. Това е допълнителен аргумент в полза на необходимостта на 
заявен избор. При тази ситуация добросъвестните проектанти най-често биха прибягнали до 
паралелни изчисления по всичките проектни подходи. Проблемът трудно би могъл да бъде 
разбран от неспециалисти и най-вече от възложителите, което би породило конфликт във 
взаимоотношенията.  

 
2. Същност на проектните подходи 
Нагледно можем да представим частните коефициенти чрез следната таблица 1: 

Таблица 1[1]: 
Сили или 

въздействия 
Характеристики 
на материалите Съпротивление Параметър 

А1 А2 М1 М2 R1 R2 R3 
Неблагоприятни γG 1.35 1.0      Постоянни товари (G) 
Благоприятни γG, fav 1.0 1.0      
Неблагоприятни γQ 1.5 1.3      Временни товари (Q) 
Благоприятни γQ, fav 0 0      

Коефициент за якост на 
срязване (tan�)  γ�   1.0 1.25    

Ефективна кохезия (c’)  γc'   1.0 1.25    
Недренирана якост (cu)  γcu   1.0 1.4    
Безкраен натисков товар (qu)  γqu   1.0 1.4    
Обемно тегло (γ)  γγ   1.0 1.0    
Носеща способност (Rv)  γRv     1.0 1.4 1.0 
Съпротивление срещу 
хлъзгане (Rh) 

 γRh     1.0 1.1 1.0 

Почвено съпротивление 
- за подпорни стени 
- за откоси 

 γRe     1.0 
 

1.4 
1.1 

1.0 

Предварително напрегнати 
анкери  γa     1.1 1.1 1.0 

 
Означенията на групите от частни коефициенти са, както следва: 
А1 и А2 – за сили или въздействия; 
М1 и М2 – за свойствата на материалите; 
R1, R2 и R3 – за съпротивленията. 

Комбинирането на групите от частни коефициенти в съответните проектни подходи са 
представени във втората таблица: 

Таблица 2[1]: 

Подреждане на частните коефициенти, прилагани към проектните подходи  
Проектен подход 1 Тип 

конструкция 
Комбинация 1 Комбинация 2 Проектен подход 2 Проектен подход 3 

Общи случаи A1 & R2 
& M1(=1.0) 

A1* & M2 
& A2# (=1.0) 
& R3(=1.0) 

Склонове и 
откоси 

А1 
& M1(=1.0) & R1(=1.0) 

M2 
& A2 (=1.0)  
& R1(=1.0) E1 & R2 

& M1(=1.0) 
M2 
& E2 & R3 (=1.0) 

Пилоти и анкери 
A1 
& R1 
& M1(=1.0) 

 R4 
& A2 
& M1(=1.0) 

A1 
& R2 
& M1(=1.0) 

A1* & M2 
& A2# & R3 

 
В таблица 2 има следните символи: 
Двойно подчертаване – главни частни коефициенти; 
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Подчертаване – по-маловажни частни коефициенти; 
* - прилагат се за силите, идващи от конструкцията; 
# - прилагат се за силите от геотехнически характер; 
А, М, R – аналогично на предходната таблица; 
Е1 и Е2 – прилагат се за ефекта от силите. 

В табличен вид смисълът на комбинациите по трите проектни подхода изглежда така:  

Таблица 3[1]: 

Основни променливи в проектните подходи 
Проектен подход 1 

Тип 
конструкция 

Комбинация 1 Комбинация 2 Проектен подход 2 Проектен подход 3 

Общи случаи Сили (или 
въздействия) и 
съпротивления 

Натоварване от конструкцията 
(или въздействия) и 
характеристики на материалите 

Склонове и 
откоси 

Характеристики 
на материалите 

Ефекти от силите 
и 
съпротивлението 

Въздействия върху конструкцията 
от натоварване и от 
характеристиките на материала 

Пилоти и 
анкери 

Натоварване 

Съпротивление Натоварвание 
(или въздействия) 
и съпротивление 

Натоварване от конструкцията 
(или въздействия) и 
характеристики на материала 

 
Матриците за избор на частните коефициенти за съответните проектни подходи са 

следните: 
Таблица 4[1]: 

Комбинация 1 Комбинация 2 Проектен подход 1 А1 М1 R1 А2 М2 R1 
Неблагоприятни γG 1.35   1.0   Постоянни товари (G) 
Благоприятни γG, fav 1.0   1.0   
Неблагоприятни γQ 1.5   1.3   Временни товари (Q) 
Благоприятни γQ, fav 0   0   

Коефициент за якост на срязване (tan�)  γ�  1.0   1.25  
Ефективна кохезия (c’)  γc'  1.0   1.25  
Недренирана якост (cu)  γcu  1.0   1.4  
Безкраен натисков товар (qu)  γqu  1.0   1.4  
Обемно тегло (γ)  γγ  1.0   1.0  
Носеща способност (R)  γRv   1.0 1.0  1.0 

 
Частните коефициенти тук увеличават натоварванията и/или материала. 

Съпротивленията остават с характеристичните си стойности. Този подход е приет главно от 
от Великобритения и Италия. Двете комбинации трябва задължително да бъдат паралелно 
изчислени и сравнени. Взема се по-неблагоприятният резултат.  

Таблица 5[1]: 
Комбинация 1 Проектен подход 2 А1 М1 R1 

Неблагоприятни γG 1.35   Постоянни товари (G) 
Благоприятни γG, fav 1.0   
Неблагоприятни γQ 1.5   Временни товари (Q) 
Благоприятни γQ, fav 0   

Характеристики на материалите (Х)  γМ  1.0  

Носеща способност (Rv)  γRv   1.4 

Съпротивление на хлъзгане (Rh)  γRh   1.1 

Почвено съпротивление срещу подпорни 
конструкции...при склонове и откоси  γRе   1.4 

1.1 
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Таблица 6[1]: 
Комбинация Проектен подход 3 А1 A2 M2 R3 

Неблагоприятни γG 1.35 1.0   Постоянни товари (G) 
Благоприятни γG, fav 1.0 1.0   
Неблагоприятни γQ 1.5 1.3   

Временни товари (Q) 
Благоприятни γQ, fav 0 0   

Коефициент за якост на срязване (tan�)  γ�   1.25  
Ефективна кохезия (c’)  γc'   1.25  
Недренирана якост (cu)  γcu   1.4  
Безкраен натисков товар (qu)  γqu   1.4  
Обемно тегло (γ)  γγ   1.0  
Носеща способност (R)(без опънни пилоти) 
Опънни пилоти  γR 

γR,st 
   1.0 

1.1 
 
В края на всеки анализ се прави якостна проверка спрямо проектното съпротивление по 

съответните гранични състояния. Основните гранични състояния тук са GEO (за земната 
основа) и STR (за конструкцията).  

 
3. Кратък паралелен преглед на националните приложения и досегашните норми 
Бързото сравнение с нашите норми показва, че най-близък по характер е вторият 

проектен подход (DA2). Даже за пилотното фундиране има и идентични стойности на 
коефициентите. Статистиката на CEN сочи [1], че DA2 е избран от 55% от държавите – 
членки за геотехническо проектиране (без устойчивост на откоси), DA1 – 30% и DA3 – 10%.  

За устойчивост на откоси 65% от държавите – членки са заявили DA3, следван от DA1 
– само 25% и единствено Испания е предпочела DA2.  

Досегашните наши норми са били съвсем близко до руските (СНиП), но в исторически 
план можем да открием техните корени в немските и отчасти във френските. Най-значимите 
европейски държави Германия и Франция са избрали подходите, които са заявени от най-
много страни – членки, съответно DA2 за общия случай и DA3 за устойчивост на склонове. 
Великобритания и Италия са избрали проектните подходи, възприети от по-малкия брой 
държави - DA1 за общия случай, както и за устойчивостта на склоновете. Британският и 
Италианският стандарт по геотехника не са популярни у нас, респ. трудно може да открием 
паралел с нашите норми.  

Еврокод бе изготвян основно от висококвалифицираните специалисти на Германия, 
Франция, Великобритания. Наличието на различни проектни подходи може да се разгледа и 
като консенсус по въпроса за ярките традиции в тези страни.  

 
Заключения 
Макар и от този първоначален, по-общ преглед по проблема бихме могли да получим 

представа, че няма да бъде невъзможно след недълги по-задълбочени съпоставителни 
изчисления и обмяна на мнения да изберем DA2 за проектиране на плоско и пилотно 
фундиране, а DA3 за устойчивост на склонове.  
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ПРОЕКТИРАНЕ НА АНКЕРИ СПОРЕД НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ 
И СРАВНЕНИЕ С ДОСЕГАШНАТА НИ ПРАКТИКА 

 
Чавдар Колев 1, Мартина Периклийска 2 

Резюме 
Новите европейски норми за проектиране на строителни конструкции (Еврокод) 

отразяват най-високите постижения на развитите държави в областта на строителството. 
Тези документи представляват неразделна част от Европейската и от Световната система за 
управление на качеството. В Еврокод 7 – "Геотехническо проектиране" има специален раздел 
6, посветен на анкерите. Изложението е пряко свързано със стандарта ЕN1537:1999 за 
анкерите. Изискванията за проектиране на стоманената конструкция на анкерите са 
представени в част 5 на Еврокод 3, а сеизмичните аспекти на анкерирането са представени в 
част 5 на Еврокод 8.   

В доклада са разгледани основните моменти в проектирането на анкерите според 
Еврокод. Възлови моменти в Еврокода са определянето на стойностите за частните 
коефициенти, изборът на проектния подход и анализът на граничните състояния. Направен е 
сравнителен анализ с нашите норми и досегашната практика.      

 
ANCHORS DESIGN UNDER NEW EN AND COMPARED WITH  

OUR PREVIOS PRACTICE 
 

Chavdar Kolev 1, Martina Perikliyska 2 

Abstract 
New European Codes for Structure designing (Eurocodes) reflect the highest achievements in 

sience and practice of the constructions of advanced cauntries. These documents are a part of the 
European and International System of quality management. There is a special part 6 - “Anchors” of 
the Eurocode 7 - “Geotechnical designe”. Explaned rules are related and respective with the 
standart ЕN1537:1999. Requirements for steel structure part of the anchers are presented in 
Eurocode 3.5. Seismic aspects of anchors are put in writing in Eurocode 8.5.    

The main rulles of ancher’s desighne according Eurocode are presented in this report. 
Important questions of Eurocode are the estimation of the partial factors, the choice of designe 
approche and the limit states analisys. Bulgarian experience and Codes are retrospected and 
considered too.     

                                                 
1 доц. д-р инж., ВТУ "Тодор Каблешков" - София, ch_kolev@abv.bg 
2 инж., управител „Перикъл 2003” ООД, София, ул. Ген. Паренсов № 24Б 
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1. Увод 
Новите европейски норми за проектиране на строителни конструкции (Еврокод) 

отразяват най-високите постижения на развитите държави в областта на строителството. 
Тези документи представляват неразделна част от Европейската и от Световната система за 
управление на качеството. Стандартите са въведени вече и у нас и предстои етап на 
запознаване и прилагане в практиката. 

 
2. Българския опит в анкерното укрепване 
Развитието на анкерните технологии има дълга история още от индустриалната 

революция в Англия и до днес те търпят развитие и са много разнообразни. Коравите 
анкерни крепежи в сводовете на галериите са първите, с които започва развитието. У нас 
има подчертано добри традиции в производството и приложението, главно в минното дело 
на къси корави анкери от фрикционен тип.  

За укрепването на големи скални блокве, на свлачища в глинеста почва, както и за 
укрепване на дълбоки изкопи през 60-те години на миналия век се разви технологията на 
въжените предварително напрегнати анкери. В хидротехническото и в транспортното 
строителство този тип анкери се наложиха в целия свят. Водеща фирма в Европа стана 
френската „Солетанш”, както и немската „Бауер”. У нас в условията на ограничени контакти 
все пак бе пренесена технологията на „Солетанш” и започна производството и приложението 
на предварително напрегнати въжени инжекционни анкери тип „БРВ Хидрострой”. Един от 
първите големи обекти, на които те бяха изпълнени бе на ПАВЕЦ „Чаира”, с което 
технологията на практика бе добре усвоена. Последваха много други строежи, сред които 
укрепване на редица локални свлачища в Балчик. Междувременно след 2000-та година 
навлязоха и анкерите на „Бауер”, които имат по-опростена процедура за изпълнение. 
„Солетанш – Баши” реализира широка експанзия по целия свят, но не участва на българския 
пазар засега.  

Редица положителни качества на предварително напрегнатите анкери бяха втъкани в 
новия тип анкери, появили се към края на миналия век: т.н. пасивни корави инжекционни 
анкери, каквито започнаха да произвеждат западноевропейските фирми „Дивидаг”, „Титан”, 
„Ишебек” и др. Тези анкери много бързо навлязоха в нашата практика, както и в цяла 
Европа, главно заради простата си технология и сравнително високите им якостни качества. 
Предназначени са  главно за временни крепежи и затова при укрепването на дълбоки изкопи 
е най-широкото им приложение в съчетание с пилоти или шлицови стени. У нас 
специализираните фирми  усвоиха тяхното прилагане. 

Анкерирането на шпунтовите стени също е възможно да става с такива анкери, но 
често е подходящо да се прилагат по-прости и евтини анкери с анкерни стоманобетонни 
плочи, каквито предлага самият производител на шпунтови профили „Тиссен – Круп”.  

Досегашните литературни източници на български език за анкери са дело предимно на специалисти от 
БРВ “Хидрострой” [1, 2], които детайлно описват технологията на българския тип анкери по образец на 
“Солетанш”. По-късно Денев [3] изследва технологичните и статически зависимости за този тип съоръжения. 
Към споменатите публикации трябва да добавим и тази на Николаев [4] обстойно разглежда прътовите скални 
анкерни крепежи.  

Понастоящем у нас работят и по-нови сондажни машини за анкери, които се отличават 
с по-малките си размери, по-високата си маневреност и мобилност, с което разширяват 
териториите за приложение на анкерното укрепване. За съжаление, малкият обем на 
укрепителните строежи у нас на този етап не мотивира доставките или разработването на 
най-нови високотехнологични сондажни машини и съоръжения за анкери. 

Основното изискване за успешното реализиране на анкерния ефект е наличието на 
скална основа под свлачището, в която да се изпълни коренът. В Балчик това условие бе 
преодоляно и закотвянето се извърши в мергели и твърди глини след предварително 
уширяване чрез микровзривяване. 

Първите норми за проектиране и изпълнение на предварително напрегнати анкери бяха 
френските от края на 70-те години на миналия век. На тяхната солидна база възникнаха 
такива норми в Швейцария, а по-късно в Русия и другаде. У нас през 2001 г. темата бе 
застъпена в Наредба №12 [5]. Завършен съвременен вид анкерното укрепване намери в 
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европейския стандарт ЕN1537:1999 – Инжекционни почвени анкери, който е въведен у нас от 
2003г., а е преведен през 2008г. (БДС ЕN1537:1999).  

 
3. Възлови моменти в стандарта БДС ЕN1537:1999 
Стандартът изчерпва всички въпроси по анкерите: якостни изчисления, оразмеряване, 

технология, изпитване, мониторинг и т.н. Най-съществените от тях са следните: 
3.1. Определяне на проектната свободна дължина на анкерната армировка 

Определя се по формулата: 

Lapp = (At.Et.DS)/DP                                                                              (1) 

където:  
At -  напречно сечение на армировката 
Et  -  модул на еластичност на армировката 
DS - еластично удължение на армировката   
DP – изпитателното натоварване, намалено с началното натоварване    

P

2

4

3

~0,6.Pp

2

3

4

- удвоено триене на
системата
- наклон на
еластичната линия
товар/преместване

- триене

Определяне на еластичната
коравина при значително триене

 
Фиг.1: Определяне на еластичната коравине 

при значително триене 

Границите за Lapp са: 
• Горна: Lapp < Ltf + Le + 0,5.Ltb ;      (2) 

Lapp < 1,10.Ltf + Le .             (3) 

Приема се по-голямата от двете стойности. 

• Долна: Lapp  > 0,80.Ltf + Le .            (4) 
Триенето се отчита, когато надхвърля 5% от 
проектния товар Рр. От работната диаграма 
(фиг.1) на напрегнатата армировка може да 
се определи триенето. 

 
В Приложение D „Проектиране на инжекционни почвени анкери” са разписани 

граничните състояния, въздействията, методите за проектиране в съответствие с 
концепциите на Еврокод. 

Специфичните допълнителни гранични състояния за анкерите са: 
• Разрушение от опън; 
• Разрушение от напречни сили, завъртане и корозия; 
• Загуба на натоварване от големи премествания на главата, пълзене и релаксация. 
• Разрушение или големи деформации на части от конструкцията в резултат на 

приложената анкерна сила. 
Изисква се да се вземат комбинации от граничните състояния, съгл. Проектните 

методи. 
 
В точка D.3. от същото приложение е записано, че анкерните товари обикновено се 

приемат като благоприятни въздействия върху конструкцията и затова техните частни 
коефициенти са по-ниските.  

Методите за проектиране, представени в точка D.4. са следните: 
• Проверка на вътрешното анкерно съпротивление; 
• Проверка на външното анкерно съпротивление; 
• Проверка за годност и дълготрайност на анкерите; 
• Изчисление на необходимата свободна анкерна дължина; 
• Определяне на напрягащата анкерна сила. 

Външното анкерно съпротивление е от околно триене и се определя според резултатите 
от полевите изпитвания за годност или от аналогията с подобни геоложки условия. 
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Напрягащата сила Р0 трябва да изпълнява условието:   

P0 < 0,60.Ptk,                                                                                               (5) 

където Ptk е характеристичната разрушаваща сила на анкерната армировка. 
Същевременно анкерното натоварване през експлоатационния период трябва да бъде: 

P < 0,65.Ptk,                                                                                                             (6) 

Проектирането на крайните гранични състояния е разписано в т. D.5. Принципните 
изисквания са следните:  

Еd, dst < Ed, stb   и  Ed < Rd ,                                                     (7) 

където: Еd, dst -  изчислителна стойност на дестабилизиращите въздействия; 
              Ed, stb - изчислителна стойност на стабилизиращите въздействия; 

     Ed        - изчислителна стойност на въздействията; 
     Rd        - носимоспособност. 

При чист опън, който е най-характерен: Rd = Rk/γR                                          (8) 
Тук Rk е характеристичната стойност на вътрешното или външното съпротивление – 

по-ниската от двете стойности. Обикновено външното е по-малко. Частният коефициент за 
анкерното съпротивление γR се взема от Приложение А на Еврокод 7 (табл. А.12). Както за 
временни, така и за постоянни анкери стойностите са 1,1 за три от сериите комбинации и 
само в една от тях стойностите са 1,0.  

При опън и напречна сила: Rd = γq . P0, където коефициентът за изменение на 
анкерната сила е 0,8 < γq <1,1                                                                                 (9) 

 
Пример за гранични състояния

 при изтръгване на анкери

 

Пример за гранични състояния
 при изтръгване на анкери

 
 
Характеристичните стойности на вътрешните анкерни съпротивления се формулират в 

точка D.5.2. така:  Rik = Ptk = At . ftk ,                                                                                 (10) 
където: Ptk – разрушаваща сила за армировката; 

ftk – характеристична опънна якост на армировката; 
At – напречно сечение на армировката. 

 
Характеристичните стойности на външните анкерни съпротивления (от приплъзване с 

масива) се формулират в точка D.5.3. така:  Rak =  Rik ,                                                      (11) 
където: Rak – външно анкерно съпротивление; 

Rik – вътрешно анкерно съпротивление; 
 

Експлоатационните гранични състояния са изброени в точка D.6. Изчисления и по-
подробни изследвания за експлоатационните гранични състояния се изискват, когато 
преместванията надхвърлят 50% от граничните стойности. Разглеждат се специфичните 
ситуации: 

• Чувствителни съседни сгради и съоръжения; 
• Средата е от мека глина; 
• Сравнителният опит е недостатъчен за оценка; 
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Ако се налага, отчита се нелинейното преместване на земната основа. 
Много подробно са регламентирани в Приложение Е три метода за изпитване на 

анкерите. Това е добро развитие на започнатото в някогашните френски норми. Всъщност, 
меродавно е оразмеряването по резултатите от изпитването.  

Технологията на анкерите и методите за изпитване могат да бъдат предмет на отделна 
статия и не се разглеждат специално в този доклад. 

 
4. Изисквания на Еврокод 7 за анкерите 
В раздел 8 на Еврокод 7 са дадени принципите на анкерирането с чести препратки към 

стандарта. Конкретните методи и стойности са в стандарта, освен споменатата таблица от 
Приложение А с частните коефициенти.  
 

5. Изисквания на Еврокод 8.5  
В краткия раздел 7.4.2. Анкериране на Еврокод 8.5 най-съществена е формулата за 

свободната дължина на анкера при динамични условия: 
 
Le = Lst.(1+1,5.α.S),                                                                                    (12) 

където: 
Le – разстояние от корена до стената при динамични условия; 
Lst - разстояние от корена до стената при статични условия; 
α= αg/g  
S – почвен коефициент според ЕN 1998-1 (т.3.2.2.2) 
 
6. Изисквания на Еврокод 3.5 
Цялата пета част на Еврокод 3 е посветена на оразмеряването на шпунтовите стени 

пилотите от стоманени профили. В неговия раздел 7 се разглеждат анкерите и другите 
видове съединения съм стоманените елементи. Най-често към шпунтовите стени се прилагат 
специални анкери с анкерни опорни плочи и изобщо пасивния тип анкери. Затова и 
вниманието в раздела е повече към тях, а за процедурите по предварително напрегнатите 
анкери има препратка към стандарта EN 1537.  

За гранично опънно съпротивление Ft,Rd се приема по-ниската стойност от опънната 
якост на анкерното въже (или прът) Ftg,Rd и на теловете на въжето Fu,Rd : 

 
Fu,Rd  =  kt.fun.As/γM2,                                                                                        (13) 

където:  
As – напречното сечение на теловете; 
fun -  опънното напрежение на стоманения анкер; 

   γM2 – частен коефициент със стойност 1,25; 
          kt  = 0,9 – може да се коригира в Националното приложение. 
 

Формулата за анкерния прът е:   Ft,Rd = Ag.fy/γMG ,                                       (14) 
където означенията са аналогични.  

Осигуряването срещу деформации при експлоатационното гранично състояние се 
изчислява по формулата: 

 
Ft,ser < fy.As/γMt,ser ,                                                                                              (15) 

където:  
As – опънното сечение;  
Ft,ser – характеристичната стойност на осовата анкерна сила;  
γMt,ser – частен коефициент със стойност 1,10. 
7. Заключения 

• За оразмеряване на стоманените компоненти на анкерите има изчерпателни 
аналитични решения с определени частни коефициенти. 
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• За определяне на изтръгващата сила меродавни са полевите изпитвания. 
• Частните коефициенти държат сметка и за дълготрайността на анкерите според 

тяхното предназначение. 
• У нас няма утвърдена добра практика за изпитване на анкери в етапа на 

проектиране, особено за по-малки проекти, което в повечето случаи води до 
голямо преоразмеряване и преразход на средства. 
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АНАЛИЗ НА ПОРЬОЗНОСТТА И СВОЙСТВАТА НА БЕТОНА, 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДЪЛГОТРАЙНОСТТА СЪГЛАСНО БДС EN 206-1  

ЧАСТ I: ПОРОВА СТРУКТУРА 
 

Мирона Миронова 1, Николай Баровски 2 

Резюме 
Направен е анализ на изменението в структурата на порите във втвърдяващи циментови 

пасти, подложени на агресивни химични въздействия и разглеждани като свързващо 
вещество на бетони, съгласно изискванията за дълготрайност на БДС EN 206-1. Основната 
теза е, че агресивните фактори /различни йони/ проникват в циментовия камък през порите и 
го разрушават вследствие на протичащи химични процеси. 

На основата на експериментални данни за коефициента на дифузионно проникване на 
сулфатни и хлорни йони във вътрешността на поровото пространство на материала, е дадена 
оценка за корозионната му устойчивост, респ. на неговата дълготрайност. Разгледани са 
настъпилите промени в порьозността и резултантното им въздействие върху якости и Е-
модул на матрицата, експонирана в агресивни среди с течение на времето. Отчетен е факта, 
че за обикновените бетони по БДС EN 206-1, факторите на средата са групирани като 
класове на въздействие. Обобщените резултати от настоящите изследвания могат да се 
използват като база за изготвяне на критерии за оценка и прогнозиране на дълготрайността 
на бетона, с оглед проектиране на рационални състави с повишена корозионна устойчивост. 

 

ANALYSIS OF CONCRETE PORE STRUCTURE AND PROPERTIES RELEVANT TO 
DURABILITY PURSUANT TO EN 206-1. Part I: PORE STRUCTURE.  

 
M. Mironova 1, N. Barovsky 2 

 
Abstract 
Analysis of the change in pore structure of hardened cement pastes, subjected in aggressive 

chemical action is done. Cement pastes are the most important binder in concretes, pursuant to 
EN206-1. The active agents (different ions) penetrate into cement stone through the pores and 
damage the material as a result of chemical reactions. 

Based on the experimental results about diffusion coefficient of sulfate and chlorine ions 
transfer into the material pores, corrosion resistance (durability) is estimated. Porosity changes and 
resulting matrix strength and E-modulus are considered, when the matrix is exposed to aggressive 
environment. Environment parameters are arranged as interaction classes for the ordinary concretes 
pursuant to EN 206-1. The generalized results of this study can be used to design criteria for 
durability forecasting and rational compositions with increased corrosion resistance.  
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2 ст.н.с. д-р инж. Николай Баровски, ЦЛФХМ-БАН, e-mail: barovsky@gmail.com 
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Увод 
Дълготрайността на бетона се дефинира като възможността му да се съпротивлява на 

разрушаващото въздействие на физични и/или химични фактори от средата, където е 
изпълнена конструкцията. Дълготрайният бетон запазва начална геометрична форма на 
конструктивния елемент, предпазва армировката от корозия, не променя своите физико-
механични характеристики под допустими нива, осигуряващи сигурността на конструкцията 
по всички аспекти за периода на експлоатация й. 

Дълготрайността на бетона, в значителна степен зависи от особеностите на микро и 
макроструктурата и условията на средата. Следователно, дълготрайността може да се изрази 
като функция на структурните параметри и степента на агресивното действие на околната 
среда. 

Целта на настоящите изследвания е да се разработят критерии за оценка и прогнозиране 
на дълготрайността на бетона, с оглед проектиране на рационални състави с повишена 
корозионна устойчивост. В теоретичен аспект се оценяват механизма на корозионните 
процеси в циментов камък, подложен на въздействието на различни агресивни среди, в т. ч. 
морска вода и ролята на наноразмерните пори. Проблемът за дълготрайността в течни 
агресивни среди е тясно свързан с дълготрайността на бетона, доколкото циментовият камък 
е основният компонент, определящ поведението на материала като цяло. Той е компонентът, 
който дефинира стабилността на свойствата от една страна, а от друга – агресивността на 
средата се проявява най-активно върху него. Особеностите на микрокристалната и 
порьозната структура са главните фактори, които определят свойствата и поведението на 
материала с течение на времето. 

 
Материали и среди 
За обикновените бетони по БДС EN 206-1, факторите на средата са групирани в таблица 

1 като класове на въздействие. Класовете на въздействие на околната среда включват 
химични и физични въздействия, не отчетени като натоварване при проектиране на 
конструкцията, на които е изложен бетонът и които оказват влияние върху него или 
армировката, или бетонираните метални части. 

Пробните тела от циментов камък са призми с размери 40х40х160 mm. За тяхното 
изготвяне са използвани три вида цименти: 

• CEM I 42,5 N (C3A =7%) с водоциментово отношение (w/c) w/c =0.35, w/c =0.50, 
w/c =0.65;  

• CEM II 42,5 N (C3A ≤3%) с w/c =0.30, w/c =0.40, w/c =0.50; 
• сулфатоустойчив цимент с w/c =0.35, w/c =0.50, w/c =0.65.  

Пробите от различните състави след 28 дневна възраст (избрана за базова) са 
разпределени в следните среди: 

• Дестилирана вода 
• Наситен разтвор на CaOH2 
• Разтвор на CaCl2 (0.5% и 1%) 
• Разтвор на NaCl (0.5% и 1%) 
• Разтвор на MgCl2 (0.5% и 1%) 
• Разтвор на Mg SO4 (0.5% и 1%) 
• Естествена морска вода, съдържаща йони, в определено съотношение, от 

компонентите на горните разтвори 
 
Практически всеки разтвор е представен с три концентрации, като ролята на нулева 

концентрация играе дестилираната вода. Това дава възможност да се оценят по-пълно 
индивидуалните влияния на концентрациите на отделните разтвори, като се съпоставят и със 
сумарното влияние, проявено чрез морската вода. Разтворите са подбрани така, че 
максимално да наподобяват естествени агресивни води (напр. почвени води) Анализът в 
настоящите изследвания се отнася за циментовия камък на бетони с клас по въздействие 
XD2 от таблица 1 и ХА2 от таблица 2. [1,2]. Корозионните процеси са разгледани като 
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следствие от дифузия на хлорни и сулфатни йони в поровото пространство на циментовата 
матрица. [3].  

Таблица 1 - Класове по въздействие 

Означение 
на класа Описание на околната среда Информационни примери, за класовете 

по въздействие 

3 Корозия, предизвикана от хлориди, различни от тези в морска вода 

Когато бетонът е армиран или има забетонирани стоманени части и е в контакт с вода, съдържаща 
хлориди, включително противозамръзващи соли, от източници, различни от морска вода, 

въздействието се класифицира както следва: 
XD1 Умерена влажност Бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха 

хлориди 
XD2 Под вода, рядко суха Бетон за плувни басейни. Бетон, подложен на действието на 

промишлени води, съдържащи хлориди 
XD3 Циклично намокряне 

и изсушаване 
Части на мостове, изложени на въздействие на соли, 
съдържащи хлориди. Бетон за пътни настилки, настилки за 
автомобилни паркинги. 

4 Корозия, предизвикана от хлориди от морска вода 

Когато бетонът е армиран или има забетонирани стоманени части и е в контакт с хлориди от 
морска вода или аерозоли от морска вода, въздействието се класифицира както следва: 
XS1 Въздействие на аерозоли 

без контакт вода 
Бетон в конструкции близо до или на морския бряг 

XS2 Постоянно под вода Части от морски конструкции 
XS3 Променливо ниво на 

морска вода и аерозоли 
Части от морски конструкции в зони на приливи и отливи, 
плискане и пръскане на морска вода 

6 Химично агресивно действие 

Когато бетонът е подложен на химично агресивно действие, което се осъществява в естествени 
почви и подпочвени води, както е дадено в Таблица 2, въздействието се класифицира както е 
дадено по-долу. Класификацията на морска вода зависи от географското разположение, като се 
прилага се класификация, валидна в мястото на използване на бетона. 
ХА1 Химично слабо агресивна околна среда  Виж Таблица 2 
ХА2 Химично умерено агресивна околна среда Виж Таблица 2 
ХА3 Химично силно агресивна околна среда Виж Таблица 2 

 
Таблица 2 - Гранични стойности за класовете по химично въздействие от 

естествена почва и почвена вода 
Химично агресивните среди, класифицирани по-долу, се базират на естествена почва и почвена 
вода с температури между 5о С и 25о С и скорост на водата достатъчно ниска, за да бъде приета 
за хидростатично действие. 
Класът се определя от най-неблагоприятната стойност за единичните химични характеристики 
на средата. 
Когато две или повече характеристики за агресивно въздействие водят до един и същ клас, 
въздействието се класифицира в следващия по-висок клас, освен ако не е доказано, че е 
необходимо специално изследване за този специфичен случай. 

Химична 
характеристика 

Препоръчитлен 
метод за изпитване ХА1 ХА2 ХА3 

Почвена вода 
SO4

2- mg/l EN 196-2 ≥ 200 и ≤ 600 > 600 и ≤3000 > 3000 и≤ 6000 
pH ISO 4316 ≤ 6.5 и≥ 5.5 < 5.5 и ≥ 4.5 < 4.5 и ≥ 4.0 
Агресивен СО2, mg/l EN13577:1999 ≥ 15 и ≤ 40 > 40 ≤ 100 > 100 до насищане 

NH4
+ mg/l ISO7150-1 или 

ISO 7150-2 ≥ 15 и ≤ 30 > 30 и ≤ 60 > 60 и ≤ 100 

Mg2+ mg/l ISO 7980 ≥300 и ≤ 1000 >1000 и ≤ 3000 >3000 до насищане
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Почва 

Общ SO4
2- mg/kga EN 196-2b ≥ 2000 и 

≤ 3000 
> 3000 и 
≤ 12000 

> 12000 и 
≤ 24000 

Киселинност ml/kg DIN 4030-2 > 200 Baumann не се среща в 
практиката 

 
Резултати и анализ  
Характеристиките на поровото пространство, обема и разпределението на порите по 

размер, имат непосредствено отношение към процесите и явленията, определящи 
взаимодействието между компонентите на циментовия камък и средата.  

Общият обем на порите, при проби на 28 дневна възраст от всички състави, показва 
явна тенденция на нарастване с увеличение на w/c, при диапазон на радиуса r =5÷10 nm 
(фиг.1 и табл.3 ) Еквивалентния радиус също се увеличава с нарастване на w/c. Наблюдава се 
промяна в поровата структура след 6 месечен и едногодишен престой на пробите в 
различните среди.  

 
Фиг 1. Интегрални криви на порьозността за циментов камък, експониран в дестилирана 

вода и р-р на MgSO4 
 

Таблица 3 Общ обем на порите за различните състави на циментов камък 

Възраст, дни; Общ обем на порите, (Vp,t) cm3/g среда w/c 28 120 360 
0.3 0.101 0.079 0.049 
0.4 0.165 0.117 0.082 Дест. вода 
0.5 0.217 0.198 0.148 
0.3 0.101 0.097 0.039 
0.4 0.165 0.134 0.094 Морска вода 
0.5 0.217 0.192 0.158 
0.3 0.101 0.092 0.054 
0.4 0.165 0.133 0.088 1 % CaCl2 
0.5 0.217 0.155 0.134 
0.3 0.101 0.084 0.059 
0.4 0.165 0.120 0.087 0.5 % NaCl 
0.5 0.217 0.199 0.139 
0.3 0.101 0.075 0.066 
0.4 0.165 0.116 0.116 1 % NaCl 
0.5 0.217 0.148 0.136 
0.3 0.101 0.080 0.075 
0.4 0.165 0.146 0.090 0.5 % MgCl2 
0.5 0.217 0.157 0.159 
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0.3 0.101 0.090 0.061 
0.4 0.165 0.138 0.116 1 % MgCl2 
0.5 0.217 0.166 0.159 
0.3 0.101 0.107 0.069 
0.4 0.165 0.098 0.111 0.5 % Mg SO4 
0.5 0.217 0.190 0.141 
0.3 0.101 0.081 0.052 
0.4 0.165 0.123 0.106 1 % Mg SO4 
0.5 0.217 0.200 - 

 
Отлежаването в дестилирана вода води до намаление на общия обем на порите за 

всички w/c в сравнение с изходните данни за 28-я ден. В определена степен е стеснен и 
диапазона на изменение на радиуса на порите – от 1000 nm горната граница е пренесена в 
ляво до 3000 nm. Това е типична картина на кинетика на изменение на поровото 
пространство при втвърдяване под вода. Може да се приеме, че процесът на относително 
запълване на изходния свободен обем с хидратни новообразувания и преразпределението на 
порите, доминира над този с повишената разтворимост и извличане на CaOH2 и това се 
отразява върху интегралните криви. 

Влиянието на морската вода се отчита с известно увеличаване на общите обеми на 
порите, вследствие на деструктивни процеси, предизвикани от активното взаимодействие на 
циментовата матрица и средата. 

Интерес представляват данните за влиянието на разтворите от Mg SO4. Наблюдава се 
видимо намаление на общия обем на порите и при двете концентрации, в сравнение с 
базовите стойности, като ясно е изразено изместването на еквивалентния радиус към по-
малките пори от порядъка на 100 nm. – особено ясно показано при  1% разтвор (фиг.2) Тази 
граница разделя микрокапилярите от мезокапилярите и изглежда, се оказва типична за 
циментовата паста. Тази граница дефинира и парцеалните обеми на порите, оказващи 
положително влияние върху механичните свойства на циментовата матрица [2]. 

 
Фиг 2. Интегрални криви на порьозността за циментов камък, експониран в дестилирана 

вода и морска вода. 
 

Изменението в поровата структура на различните състави в останалите среди (CaCl2 
NaCl, MgCl2)  заема междинно положение спрямо описаните по-горе. Това до известна 
степен се дължи на относително ниските концентрации на разтворите и относително 
краткият период на отлежаване на пробите, което от своя страна не  позволява да се разкрият 
напълно последиците от корозионните процеси.  
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Общият обем на порите и интегралните криви на порьозността за определени бетони 
(състави І и ІІ) са показани на фиг.3 и фиг.4 Обемът на порите в състав І постепенно 
намалява, като по-голямата част от порите са с радиуси по-малки от 1000 nm, което 
подобрява свойствата, респ. и дълготрайността. Получените резултати за порьозната 
структура на състав ІІ показват, че след едногодишно втвърдяване в морска вода общия обем 
на порите намалява, но е измерено известно количество пори с радиус от 103 до 3.103. През 
този период могат да протичат два противоположни процеса – продължаваща хидратация на 
цимента, която понижава порьозността и преразпределя порите по размер и процес на 
извличане на вар, съпроводен и с действието на химическа агресия. 

Агресивните въздействия започват от повърхността на бетона и проникват чрез порите 
във вътрешността. След две и пет годишен период на престой в морска вода се наблюдава 
увеличение на общия обем на порите (криви 3 и 4 на фиг.4) както и на относителното 
количество на порите с r ≤ 100 nm. От друга страна е достигната горната граница на 
измерваните пори – 104 nm – (крива 4 на фиг.4), което до голяма степен се дължи на 
запълването на фините пори с продукти на хидратацията. От друга страна, вследствие на 
дифузията на сулфатни йони и образуване на корозионни продукти, които кристализират и 
водят до поява на микропукнатини, едрите пори се увеличават.  

 
Фиг.3 Общ обем на порите и интегрални криви на порьозността за бетон І, втвърдявал в 

морска вода. 

 
Фиг.4 Общ обем на порите и интегрални криви на порьозността за бетон ІІ, втвърдявал в 

морска вода 
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Заключение 
Анализът на експерименталните данни, дава основание да се приеме, че за да се повиши 

корозионната устойчивост, съответно и дълготрайността на материала, е необходимо да се 
намали общия обем на порите, като преобладаващия размер да е този на наноразмерните 
пори - r ≤ 100 nm. Практически това може да се реализира с помощта на пластифициращи 
добавки, намаляващи водата добавки или модифициране на материала с подходящи 
полимери, като тези подходи остават обект на анализ на други изследвания.  
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ЧИСЛЕН МЕТОД VERSUS РЪЧНИ МЕТОДИ ЗА ДЪЛГОВРЕМЕН АНАЛИЗ НА 
КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ 

СЪГЛАСНО „EUROCODE 4” 
 

Дончо Партов 1 

Резюме 
Статията представя анализ на напрегнатото състояние в статически определима 

комбинирана стомано-стоманобетона греда, вследствие пълзенето на бетона. За определяне 
прехвърлянето на напреженията в гредовото сечение между бетонната плоча и стоманената 
греда с отчитане на времето “t”, на базата на теорията на вискозоеластичното тяло на 
Арютюнян-Трот-Церна са изведени интегрални уравнения на Волтера от втори род. 
Разработен е числен метод за тяхното решаване ,използващ линейна апроксимация на 
сингулярното ядро на интегралните уравнения. Резултати от практически примери, 
изследвани с числения метод са сравнени с тези получени при ръчните методи. Функцията на 
пълзене е приета съгласно моделите на“CEB-FIP”-1990. Еластичния модул на бетона Ec(t) е 
приет за константен във времето ‘t’. 

 

NUMERICAL METHOD VERSUS MANUAL METHOD FOR TIME-DEPENDENT 
ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL-CONCRETE SECTIONS 

ACCORDING EUROCODE 4 
 

Doncho Partov 1 

Abstract 
The paper presents analysis of the stress changes due to creep in statically determinate 

composite steel-concrete beam. For determining the redistribution of stresses in beam section 
between concrete plate and steel beam with respect to time “t”, Volterra integral equations of the 
second kind have been derived, on the basis of the theory of the viscoelastic body of Arutyunian-
Trost-Bazant. Numerical method, which makes use of linear approximation of the singular kernal 
function in the integral equation is presented. Example with the numerical model proposed is 
investigated and compared with the manual procedure. The creep functions is suggested by the 
“CEB-FIP” models code 1990. The elastic modulus of concrete Ec(t) is assumed to be constant in 
time ‘t’. 

 
Key words: composite steel –concrete structures, Integral equation; numerical methods 
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1. INTRODUCTION  
Steel-concrete composite beams are a popular and economical form of construction in both 

buildings and bridges.The time-varying behavior of composite steel-concrete members under 
sustained service loads drawn the attention of engineers who were dealing with the problems of 
their design more than 60 years. It is known that while in the steel beam, under the effect of the 
serviceability loads, we see only elastic deformations, in the concrete plate during the time 
significant inelastic deformation takes place as a consequence of creep and shrinkage of concrete. 
This inelastic strains in the concrete deck cause redistribution of stress and significant increases in 
deformation.  

The first works, which give the answer to this problem are based on the Law of Dischinger [3] 
(theory of aging), who had first formulated a time-dependent stress-strain differential relationship 

for concrete, using the following equation: 
dt

d
Edt

d
Edt

d ct

ct

t

c

ctct σϕσε 1

0

+= , where tϕ  is called creep 

function.These books and papers connected with the names of Fröhlich[6], Esslinger [6], Klöppel 
[6], Sonntag [6], Kunert [6], Müller [6], Dimitrov [6], Mrazik [6] and Bujňák [6] represent one 
independent group for which it is characteristic that by writing equilibrium and compatibility 
equations and the constitutive laws for the two materials, the problem is governed by a system of 
two simultaneous differential equations, which have been derived and solved. As known in this 
differential equations it exists a group of normal forces ( )tN r,c , ( )tN ra ,  and bending moments 

( )tM r,c , ( )tM ra , , which influence the general stress conditions of the statically determinate 
composite plate beam is expressed by the decrease of the stresses in the concrete plate and in the 
increase of stresses in the steel beam (fig. 1).All these methods have been collected and analyzed by 
Sattler [6] and by the author of this paper [7].The papers dealing with the solution of the problem of 
finding the unknown normal forces ( )tN r,c , ( )tN ra,  and the bending moments ( )tM r,c , ( )tM ra,   are 
numerous and diverse. Their chronological analysis shows from the first aspect the aspirations of 
various authors to penetrate further into the actual behavior of the structures, which will eventually 
lead to the creation of more accurate calculation methods; and from the second aspect it shows the 
aspirations to replace the complicated methods by simple ones for practical usage. In parallel with 
the developed analytical methods, Blaszkowiak [6], Bradford [6] Fritz [6] and Wippel [6] have 
developed approximate methods, which use Dischinger’s idea for applying in the calculation the 

ideal (ficticious) modulus of elasticity [3]: 
n

c
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EE
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=
1

0 ; where nϕ  is the ultimate value of creep.  
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Fig .1 Beams cross-section characteristics                Fig. 2 Normal stresses ( )tup

aσ in time ∞t  
 

Another method of the estimate design calculation as described in [6] has been based on the 
creep fibred method by Busemann [6].With Wippel’s methods [6] the first stage of the development 
of the analytical methods is based entirely on the works of Dischinger [3], has been completed. 

Further development of rheology as a fundamental science and its application to concrete [1] 
as well as a great number of investigations in the field of creep of concrete have led to new 
formulations of the time-dependent behavior of concrete [2,8].These new formulations that give the 
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relationship between ( )tcσ  and ( )tcε  are formulated by integral equations, which present the basis 
of the theory of linear viscoelastic bodies. 

The integral-type creep law, i.e. , the superposition equation for uniaxial prescribed stress 

history ( )tσ , is expressed by: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ττ
τ
τσσεε d,tJ

d
dt,tJttt,t

t

t

sh
c ∫++=

0

000 ;By using algebraic 

methods, simpler forms for (3) are obtained. These methods are based on the hypothesis that the 
strain in the concrete fibers can be considered as a linear function of the creep coefficient  Trost[9], 
Bažant[2]. This permits transforming (3) into  
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c

c

c

ϕ
χ −

−
= ; is the aging coefficient; ( )0t,tϕ - the creep 

coefficient; ( )0t,tR  - relaxation function, i.e., the stress response to a constant unit strain applied at 
the time 0t ; cE  - the elastic modulus of concrete at 28 days. The age-adjusted effective method 
(AAEM) directly assumed the expression provided by (5) for the aging coefficient. In this case, it is 
necessary to evaluate previously the relaxation function ( )0t,tR . This function is calculated 
numerically by applying the step-by-step procedure of the general method to the integral type 
relation between the creep and the relaxation function Bažant[2]. However, for some standard 
parameters, diagrams of the χ coefficient are available from model codes (Chiorino, Carreira[7]). 
Moreover, a number of empiric expressions were recently proposed that provide final values of the 
χ coefficient with sufficient precision (Lacidogna and Tarantino[7].)  

Using the effective modulus method (EMM), (4) becomes: ( ) ( ) ( ) ( )00 t,tJttt,t c
sh

c σεε += ; 
where ( )0t,tχ =1; and ( ) cc EtE =0 . In this case, the variation of the stress in the interval ( )0tt − is 
neglected and the the stress is always considered equal to its final value. Consequently, this method 
underestimates the creep effects when the stress decreases with time. The time dependent analysis 
can be performed as an equivalent elastic analysis, where Young’s modulus cE is multiplied by the 

coefficient ( )01
1

t,tϕ+
. 

When the Mean Stress Method (MSM) is applied (4) can be written as: 
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( ) cc EtE =0 .The above mentioned Equations represent the essence of the algebraic methods. It 
needs to be pointed out, however, that these algebraic equations used in structural analysis as 
constitutive laws for concrete in substitution of the integral-type creep law, as presented still cannot 
give a realistic  pictures of the stresses and deflections. However, in order to avoid the mathematical 
problems in solving of the integral equations of Volterra for treating the problem connected with the 
creep of concrete structures, Trost [9] and Zerna [9], have revised the integral relationship into new 
algebraic stress-strain relationship :  
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0 ; where ρ  is the relaxation coefficient. From the same 

considerations another revision of integral relationship into new algebraic stress-strain relationship 
have been made by Krüger [7] and Wolff [7]: 
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On the basis of that algebraic stress-strain relationship, new methods have been developed 
connected with the names Wappenhans [7], Wolff [7], Trost [9], Heim [7], Amadio [7], Dezi [7] 
(by preposition that the connectors are deformationsable) and Gilbert [7], for solving the problem 
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raised by Fröhlich [6].In parallel with the methods developed by Furtak [7], Kindman [7], Lapos 
[7], Pachla [7], Partov [6], on the basis of the theory of linear viscoelastic bodies, Sattler [6], 
Haenzel [6], and Profanter [6] have recently developed new methods, which are based on the 
‘modified theory’ of Dischinger, called also the theory of Rüsch-Jungwirt [7]. This theory is 
described by the following equations: 
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Different approach to the solving of the formulated problems is applying the FEM by Hering 

[7], Cumbo [7] and Wissman [7].Since the theory of Rüsch-Jungwirt [7] has been subjected to 
serious criticism in the works of Alexandrovski-Arutyunyan [1] and Bažant [2], the author of the 
present paper make an attempt for a new step toward deriving more precise solution of the problem. 
An effort is made to give an answer to the dispute between Bažant and Rüsch-Jungwirt in [2]. 

The first works [ 6], which give the answer to this dispute [2], using the integral equation of 
Volterra, are based on the Law of by Bolztmann-Volterra [1,2] who first formulated a time-
dependent stress-strain differential relationship for concrete, described by the following integral 
equation: 
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( ) ( ) ( )ττϕτφ −=− tfKt N ; is the so called the creep function and Nϕ  the ultimate value of 
creep coefficient, ( )τK  depends on the age increase of concrete. It is called the function of aging, 
and it characterizes the process of the aging. The increase of τ  makes ( )τK  monotonously 
decrease. The functions: 
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(where t is the time interval during which the structure is under observation, τ  is the running 

coordinate of time) – characterizes the process of creeping.  
A practical method for solving of composite constructions based on Volterra integral 

equations are reported in [7]. A new idea for development of the above mentioned method is the 
investigation of the tangent modulus of concrete elasticity besides invariant in time t i.e. 

( ) ( ) constcc EtEE == 0τ  and also for the case when it depends on time t 

[1]: ( ) ( )
τ

ττ
86040 .

tEE cc +
= . However the new norms suggested by EUROCODE-4 [5] in 

analysis of composite steel-concrete beams regarding rheology, required a new creep models code 
1990, which leads to completely different approach for solving of the above formulated problems. 

2. BASIC EQUATIONS OF VOLTERRA OF SECOND KIND 

For constant elasticity module of concrete, for assessment of normal forces ( )tN r,c  and 
bending moment ( )tM r,c  two linear integral Volterra equations of the second kind are derived. 
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3. NUMERICAL EXAMPLE 
The method presented in the previous paragraph is now applied to a simply supported beam; 
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4.STRESS HISTORIES IN MIDSPAN SECTION ACCORDING THE RECEIVED 
NUMERICAL RESULTS 

In the concrete plate the normal component ( )∞tNc  and the bending moment ( )∞tM c  decrease 
by effect of creep. In the steel beam, the normal component ( )∞tNa decreases and the bending 
moment ( )∞tM a increases by the effect of creep .Figure. 2 and Figure 3 shows how the stress at the 
top and bottom fibers of the steel section undergoes strong increases in time. These graphs also 
shows how important is the age of concrete at loading. 
 

                              
 

Fig.3 Normal stresses ( )tdown
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5. TIME DEVELOPMENT OF DEFLECTIONS 

When the distribution of the bending moments in steel section ( ) ( ) ( )tNtMtM r,cr,cr,a +=∞  is 
known, it is possible to calculate the change of the vertical deflections in time t. The figure 4 shows 
the values of deflection in midspan section of composite beams in time ∞t . As it can be observed 
the change of the initial time 0t when the loading moment 0M  is applied, has very considerable 
influence in the time development of deflections. In practice the deflection in time 0t  is determined 
by the following formulae: 

 

( ) mm,
.,..

...
IE
LMt

y,ia
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102893521000048

340001012375
48
5

9

262
0 ===∞δ ;according to [4]. 

CONCLUSION  
For the service load analysis, this method makes it possible to follow with great precisions the 

migration of the stresses from the concrete slab to the steel beam, which occurs gradually during the 
time as a result of creep of the concrete. At the same time, it is possible to calculate the deflections 
in the midspan section according to EUROCODE 4. 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАСИПАН ТРЪБОПРОВОД ПРИ СЕИЗМИЧНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 8 ЧАСТ 4 (EN 1998-4:2006) 

 
С. Петкова 1, Д. Кисляков 2  

Резюме 
Настоящата работа представя проектирането на засипан тръбопровод при сеизмично 

въздействие според европейския стандарт Еврокод 8 EN 1998-4:2006. Част 4 дефинира 
основни принципи и правила при проектирането на открити и засипани тръбопроводни 
системи, силози и резервоари от различен тип и с различно приложение при земетръс. 

Целта на работата е да се изясни възможността за приложение на основните принципи и 
препоръки за изчисление на засипан тръбопровод при сеизмично въздействие, дадени в 
EN 1998-4:2006 и прилежащото към него информативно приложение Б. Последното 
представя опростена методика за изчисление на деформациите в тръбопровода и кривината 
му, породени от разпространението на сеизмична вълна. Решен е числен пример за 
сеизмичното изследване на засипан тръбопровод по смисъла на и в съответствие с EN 1998-
4:2006. 

Разгледани са основните приемания, ограничения и обхвата на такава изчислителна 
процедура и са направени някои изводи във връзка с възможността за нейното практическо 
приложение. 
 

SEISMIC DESIGN OF A BURIED PIPELINE IN ACCORDANCE WITH 
EUROCODE 8 PART 4 (EN 1998-4:2006) 

 
S. Petkova 1 D. Kisliakov 2 

Abstract 
This work presents the seismic design of a buried pipeline according to the European standard 

Eurocode 8 EN 1998-4:2006. Part 4 specifies principles and application rules for the seismic design 
of the structural aspects of facilities comprising above-ground and buried pipeline systems, silos 
and storage tanks of different types and uses.  

The work aims to present the ability for application of the design principles and computational 
recommendations given in EN 1998-4:2006 and its informative Annex B. It provides methods for 
the calculation of strains and curvatures in the pipeline as a result of seismic wave propagation 
under certain simplifying assumptions. A numerical example of a buried pipe’s seismic design is 
solved as a practical implementation in the sense of and compatible with the mentioned code 
specifications. 

The basic assumptions and limitations of this procedure are analysed, and some conclusions 
are drawn in connection with the possibility for its direct application in the design practice. 
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2 Assoc. Prof. Dr., Department of Hydraulic Engineering, Univ. of Architecture, Civil Engineering (UACEG), 1, Hristo 
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1. Introduction 

The safe seismic design of buildings and facilities requires sound education in Dynamics and 
Structural Engineering as well as some experience regarding performance of Civil Engineering 
structures. The Earthquake Engineering is a field of very complex interactions and hence of 
intensive research and continuing development. On the other hand, the knowledge about the 
performance of structures and materials as well as about the validity of their computational models 
during seismic excitations is permanently increasing with the registered strong earthquakes 
worldwide and the analyses of their consequences. All these facts lead to the need for continuous 
development of the seismic codes as a result of the development of our knowledge in the field of 
Earthquake Engineering.  

Most recently, the code regulations in the European Union in this field are covered by the 
series of documents EN (EC) 1998, or the so-called Eurocode 8. Quite a lot of well known experts 
were involved in the development of these regulations for many years of discussions and releases of 
successive versions. The result is a unified and very comprehensive set of regulations based on a 
common concept.  

A few introductory words are certainly needed about the concept of Eurocode in connection 
with the discussed application. This set of regulations represents a set of principles, requirements, 
concepts and basic rules rather than a cookery book of computational recipes. So, every particular 
design calculation related to a specific structure may have in general more than one correct solution, 
and all these solutions may be Eurocode 8 – compliant as far as they do not contradict the 
mentioned set of design principles and conceptual rules. Moreover, every part of Eurocode 8 related 
to a specific group of structures, respectively, contains a set of parameters whose values are 
country-specific and hence subject of the particular so-called National Annex. There are proposed 
values of all these parameters in the released documents, but only after the particular country has 
formulated and officially published these specified values in its National Annexes, the Eurocode 8 
may also be approved for official use as building code in that country.  

Although the set of documents Eurocode 8 follows the previously released European 
standards of the so-called Euronorm (EN) / Eurocode (EC) group in other fields of Civil 
Engineering, it is far from being final or complete, or from covering all types of structures. In this 
sense, every design application has to comply with the philosophy of these regulations and with the 
specified parameters. All missing or additional parameters needed in the design process of a 
particular structure have to be obtained from other sources with corresponding justification. 

In the present work, a practical implementation of the Part 4 of Eurocode 8 (EN 1998-4:2006) 
[1] is shown in the field of buried pipelines. Buried (pressure) pipelines are special structures 
applied in a wide range of industrial fields – water supply, hydropower, etc. By means of a small 
numerical example, the basic requirements of the related part of Eurocode 8 are shown in the form 
of a code-compliant application in the common design practice. 

2. Problem statement and structural parameters 
A steel welded [3] buried pipeline is considered with the following parameters: 
• outer pipe diameter: D = 1020 mm 
• pipe thickness: s = 10 mm 
• cover depth of the pipe: h = 1,00 m 
• modulus of elasticity of steel: Е = 2,10*108 kN/m2 (i.e. kPa) 
• The reference peak ground acceleration on type A ground, agR, for use in a country or 

parts of the country, may be derived from zonation maps found in its National Annex [2]. 
The peak ground acceleration (PGA) here: ag = 0,27g since the facility is located in a 
region with macroseismic intensity level IX, i.e. kc = 0,27 according to [7], since the 
Bulgarian National Annexes have still not been officially approved for mandatory use. 

3. Basic assumptions and computational procedure 
The trench for the buried pipe is assumed to be excavated in a soil domain of type С (Soil 

Type C), according to Table 3.1: Ground types in [2]. This corresponds to an average propagation 
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velocity of the seismic shear wave: Vs = 300 m/s according to the same Table 3.1 [2]. 
Thus, the apparent velocity of the seismic wave parallel to the earth surface is [6]: 
 

s/m40,346
60sin

300
sin
vc s ==
θ

=      (1) 

 
Figure 1: Apparent velocity of the seismic wave [6] 

 
Further, an acceleration design spectrum of Type 1 (Figure 3.2 in [2]) can be used: 

 

 
Figure 2: Recommended Type 1 elastic response spectra for ground types A to E (5% damping) [2] 
 

If there is no detailed geological study available containing information about the depth of the 
bedrock, a depth of the considered surface soil layer of 30 m above the bedrock may be assumed, 
[2].  

The average shear wave propagation velocity Vs,30 should be computed in accordance with the 
following expression: 
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where hi and vi denote the thickness (in meters) and shear-wave velocity (at a shear strain 

level of 10–5 or less) оf the ith formation or layer, respectively, in a total of N, existing in the top 
30 m. 
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The next step consists in calculation of the fundamental frequency of the soil layer and its 
fundamental period, respectively. According to Part 7 of [4] and Part 3 of [5]: 
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Figure 3: Simple model for vertical wave propagation [4] 

 
The maximum ground displacement during seismic action for an assumed elastic acceleration 

response spectrum of Type 1 has now to be determined [2]: 
 

m09,02*60,0*15,1*g27,0*25,0TSTa025,0d DCgg ===   (5) 
 
where: 
ag – peak design acceleration of the soil layer for intensity level IX, i.e. ag = kcg = 0,27g 
TC=0,60 sec 
TD=2,00 sec 
S=1,15  
Here [2]: 
ag is the design ground acceleration on type A ground; 
TB is the lower limit of the period of the constant spectral acceleration branch; 
TC is the upper limit of the period of the constant spectral acceleration branch; 
TD is the value defining the beginning of the constant displacement response range of the 

spectrum; 
S is the soil factor. 
 
Further, the maximum longitudinal soil deformations and its curvature have to be determined 

[1]: 
The pipeline is assumed to be flexible enough to follow without slippage the deformation of 

the soil. The soil motion is represented by a single sinusoidal wave which propagates along the 
pipeline axis. The soil-pipeline interaction problem is reduced to a static one, where the pipeline is 
deformed by the passage of a displacement wave, without consideration of dynamic effects.  

The equation of this sinusoidal wave is: 

)
c
xt(sin*d)t,x(u −ω=        (6) 

 
where d is the total displacement amplitude, c is the apparent wave speed, ω is the 

eigenfrequency of the surrounding soil. 
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The longitudinal particle movement produces strains in the soil and in the pipeline given by 
the expression: 
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xt(cos
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whose maximum value is: 

c
v

max =ε ,         (8) 

here v = ωd is the peak soil velocity; 
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The transverse particle movement produces a curvature χ in the soil and in the pipe, 
respectively, given by the expression: 
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whose maximum value is  

2max c
a

=χ ,         (11) 

with: a = ω2d   being the peak soil acceleration; 
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The average shear stress between the pipe and the surrounding soil for the condition of 
perfectly bonded pipe is: 
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where E is the modulus of elasticity of the pipe, and s is the pipe thickness. 
 
4. Conclusion 
The performed calculation of the buried pipe in this small numerical example follows actually 

the well-known method of Newmark for pseudo-static analysis of a buried pipeline. However, it is 
completely compatible with the principles and requirements of [1]. The calculation procedure is 
quite simple, but we should emphasize some points here as follows: 

• special attention should be paid to the formulation of the seismic excitation, i.e. of the key 
parameters of the design spectrum to be used in the considered case; 

• a special problem constitutes the determination of the fundamental period of the soil and 
its fundamental eigenfrequency, respectively. This requires a careful proceeding with 
some external decisive sources in the particular case; 

• it is well known that all computational procedures in the field of such problem statement 
in the literature end actually with the calculation of the axial deformation of the soil layer 
for axial excitation and its curvature in the case of transversal excitation. Further, if a 
perfect pipe-soil contact is assumed, the calculation of stresses of interest in the pipe 
would be no problem. If, on the other hand, pipe-soil slip can occur, some of the well-
known friction models can be applied for accounting for such phenomenon with 
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subsequent calculation of the resulting stresses as well.  
Thus, the use of the relatively simple Eurocode-compliant computational model illustrated 

here by this small numerical example can serve as transition to the further use of more sophisticated 
mechanical models of the earthquake-induced buried pipe behaviour if needed. 
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НАЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА БДС EN 1998-5:2004, ЕВРОКОД 8, 
ФУНДАМЕНТИ, ПОДПОРНИ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 
Симеонов, С. 1, Германов, Т. 2, Хаджийски, К. 1, Тодоров, М. 2 

Резюме 
Представени са числени решения и анализи на резултатите от проведeните изследвания 

за дефиниране на някои от параметрите, допуснати за национален избор съгласно EN 1998-
5:2004. Изследвана е устойчивостта на земни откоси с различен наклон в случаите на 
хомогенен почвен масив и при наличие на повърхностен пласт с по-малка плътност в два 
варианта - с и без отчинане на инерционните сили от сеизмичното движение. Определени са 
коефициенти на сигурност срещу загуба на устойчивост. Обосновано е използването на 
коефициенти за усилване на сеизмичното въздействие при различни топогрофски 
особености. Дефинирани са горните граници на тангенциалните напрежения за склонност 
към втечняване на водонаситени несвързани литоложки разновидности, респективно 
коефициент на сигурност срещу втечняване. На базата на анализ на числени решения за 
реални земни профили е предложена функция за редуциране на максималното сеизмично 
ускорение в дълбочината от земната повърхност.  
 

NATIONAL PARAMETERS FOR BDS EN 1998-5:2004, EUROCODE 8, 
FOUNDATIONS, RETAINING STRUCTURES AND GEOTECHNICAL ASPECTS 

 
Simeonov, S. 1, Germanov, T. 2, Hadjiyski, K. 1, Todorov, М. 2 

Summary 
Presented are numerical solutions and analyses of results obtained by investigations carried 

out for evaluation of some parameters subject to national definition in compliance with EN 1998-
5:2004. The stability of land slopes with various inclinations for homogeneous soil strata and with a 
surface layer of lower density is also studied in two cases – with and without accounting for the 
seismic inertial forces. Coefficients of safety against loss of stability are determined. The use of 
amplification coefficient for the seismic input in case of specific topographic features is well-
grounded. The upper limit of the shear stresses for liquefaction susceptibility of water saturated 
cohesionless lythology types and the relevant safety coefficient against liquefaction are properly 
defined. A function for PGA reduction with increasing death is proposed based on analysis of 
numerical solutions of real soil profiles. 
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Въведение 
В настоящия доклад са показани част от изследванията, проведени за определяне на 

параметрите в Националното приложение към Еврокод 8 “Проектиране на строителни 
конструкции за сеизмични въздействия” – част 5 “Фундаменти, подпорни конструкции и 
геотехнически аспекти”. В общия случай предвидените за дефиниране на национално ниво 
параметри са посочени в клаузи, включващи стойности, алтернативни методи за изчисление, 
допълнителна непротиворечаща информация и информативни приложения. Показани са част 
от числените решения за изследване устойчивостта на земни откоси с различен наклон в 
случаите на хомогенен почвен масив и при наличие на повърхностен пласт с по-малка 
плътност в два варианта - с и без отчинане на инерционните сили от сеизмичното движение. 
Целта е чрез анализ на измененията в коефициентите на сигурност срещу загуба на 
устойчивост и формата на хоризонталните премествания да се обоснове необходимостта от 
използване на коефициенти за усилване на сеизмичното въздействие при различни 
топогрофски особености. Анализирани са резултатите от изследване динамичната 
устойчивост на земна среда от водонаситени несвързани литоложки разновидности чрез 
обобщени критерии, подобни на дадения в основното приложение В към част 5. В резултат 
са дефинирани горните граници на тангенциалните напрежения за склонност към 
втечняване, респективно коефициент на сигурност. Аналитичната зависимост за редуциране 
на максималното сеизмично ускорение в дълбочината от земната повърхност е дефинирана 
на базата на анализи на числени решения за множество реални земни профили. Разгледани са 
случаите на: регулярни профили (намаляване на скоростите на разпространение на 
сеизмичните вълни с приближаване на земната повърхност); земни профили със склонност 
към  развитие на тиксотропни процеси без настъпване на пълно втечняване; земни профили 
със склонност към развитие на тиксотропни процеси и реализиране на пълно втечняване.  

 
Относно коефициентите за усилване на сеизмичното въздействие в зависимост от 

топографските особености (Приложение А към EN 1998-5:2004)  
В Приложение А (информативно) се препоръчва: при изолирани стръмни скатове и 

откоси, за площадки в близост до горния ръб, ординатите на еластичния изчислителен 
спектър на реагиране да се умножат с коефициент ST ≥ 1.2; при била с ширина в короната, 
значително по-малка от ширината в основата им, за усреднени ъгли на откоса > 30° - ST ≥ 
1.4, а при по-малки стойности - ST ≥ 1.2; при наличие на повърхностен пласт с по-малка 
плътност, най-малката стойност на ST в предходните два случая да се увеличи с минимум 
20%; приема се, че ST се променя линейно от билото към основата, където достига стойност 
1.0. 

За изследване влиянието на топографията са проведени числени решения за анализ на 
устойчивостта на откоси с използване на програмния продукт Plaxis –V8.5. Разгледани са 
случаите на изолиран стръмен откос при хомогенен масив и при наличие на повърхностен 
пласт с по-малка плътност. Разработени са два вариатнта - с и без отчитане на инерционни 
сили от сеизмичното движение. Ъгълът на наклона е вариран в границите от 18.43о до 33.69о. 
Използвани са моделът на Mohr – Coulomb и уравненията за главните напрежения на Smith – 
Griffith. Крайните елементи са с триъгълна форма и 15 възлови точки. За краткост на 
изложението са дадени само част от резултатите при среден наклон на откоса 1:2 (26.56о). На 
фиг. 1 а, 1 б, 1 в и 1 г е показано разпределението на хоризонталните премествания за 
случаите на хомогенен масив и при наличие на повърхностен пласт с по-малка плътност във 
вариантите без и с отчитане на инерционните сили. За всеки конкретен случай е изчислен 
коефициентът на сигурност срещу загуба на устойчивост. Резултатите са дадени в графична 
форма на фиг. 2 
От анализа на целия обем числени решения могат да се направят следните заключения: 
коефициентите на сигурност срещу загуба на устойчивост намаляват при отчитане влиянието 
на инерционните сили; наличието на повърхностен пласт с по-малка плътност занижава 
коефициента на сигурност; с намаляването на наклоните на откосите се наблюдава 
увеличение на разликата между коефициентите на сигурност при статичен анализ и с 
отчитане на инерционните сили; формите на графиките на функциите “коефициент на 
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сигурност – ъгъл на наклона” за случаите на хомогенен масив и при наличието на 
повърхностен пласт с по-ниска плътност се различават съществено; при отчитане на 
инерционните сили от сеизмичното движение зоните на максималните премествания се 
изместват към веждите на откосите (съответствие с тенденцията от т. А3 на Приложение А).  

 

  
Фиг. 1 а. Хор. преместване без инерционни сили Фиг. 1 б. Хор. преместване с инерционни сили 

При хомогенен масив 
 

  
Фиг. 1 в. Хор. преместване без инерционни сили  Фиг. 1 г. Хор. преместване с инерционни сили 

При по-слаб пласт на повърхността 
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Резултатите от анализите на разпределението на хоризонталните премествания и 
измененията на стойностите на коефициентите на сигурност срещу загуба на устойчивост 
при различните варианти доказват целесъобразността от въвеждането на коефициенти за 
усилване на сеизмичното въздействие в зависимост от топографските особености. 

 
Относно горните граници на тангенциалните напрежения за склонност към 

втечняване (EN 1998-5:2004: 4.1.4 “Втечняване на почви”) 
Съгласно EN 1998-5:2004: 4.1.4 “Втечняване на почви” водонаситените несвързани 

литоложки разновидности се разглеждат като склонни към втечняване, когато 
предизвиканите от земетръсното движение тангенциални напрежения надвишават дадена 
част λ от критичните напрежения,  причинили втечняване при земетресения в миналото. 
Препоръчителната стойност е 0.8, съответстваща на коефициент на сигурност 1.25. При 
условие, че не са изпълнени изискванията на 4.1.4(7) и 4.1.4(8) Еврокод 8 препоръчва (като 
минимум) изследване на податливостта на втечняване по обобщени критерии, свързващи “in-
situ” определени характеристики (брой на ударите при стандартен пенетрационен опит, 
нормализирани за ефекти от геоложки товар и енергетично отношение - N1(60), върхово 
съпротивление при конусен пенетрационен опит - qc1, скорост на разпространение на 
напречните сеизмични вълни - Vs и др.) и критичните тангенциални напрежения (τе), 
предизвикали втечняване при минали земетресения. По същество коефициентът λ задава 
частта от τе, достигането на която по време на земетръсното въздействие е индикация за 
реална опасност от втечняване на водонаситените несвързани почви. 

В световната практика са известни десетки критерии за оценка податливостта на 
втечняване на водонаситени пясъци при динамични (в частност сеизмични) въздействия. 
Подборът на критерии зависи от наличната сеизмологична информация и 
физикомеханичните параметри на пясъците, с които разполагаме. Препоръчително е 
използването на критерии, изискващи параметри на почвите, които могат да се определят от 
полеви експерименти. Предимството на полевите методи пред лабораторните е, че при тях не 
се елиминира влиянието на циментацията между почвените частици и естественото водно 
съдържание.  

От натрупания през последните две десетилетия значителен опит може да се твърди, че 
обобщените критерии дават резултати в твърде широки граници. Оценките, основани на тях, 
понякога могат да бъдат противоположни, даже несъвместими. Вероятността за нереална 
оценка на опасността от втечняване при използване единствено на обобщени критерии е 
значителна. За подкрепа на това твърдение е направен подробен анализ на съпротивителната 
способност срещу втечняване на водонаситени пясъци, разположени на различна дълбочина 
в девет действителни земни профила. Анализът е проведен с използване на следните 
обобщени критерии: Kuribayashi и Tatsuoka; Ying и Tong ; Китайски норми за строителство в 
земетръсни райони; Yegian и Vitelli; Stokoe, Roesset, Bierschwale и Aouad; Dobry, Powel, 
Yokel и Ladd; Iwasaki, Tatsuoka, Tokida и Yasuda; Yasuda и Tokida; Yasuda и Tokida във 
вариант с LR по  Yokota; Kagawa; Seed, Mori и Chan. Физикомеханичните характеристики на 
пясъците са определени в лабораторни условия и на място. Коефициентът на сигурност 
срещу втечняване (SF) е изчислен по критериите, които дават възможност за това. 
Коефициентът λ е определен като реципрочна стойност на SF. По някои от критериите са 
определени максималните земетръсни ускорения на земната повърхност (amax) в части от 
земното ускорение (g), превишаването на които може да предизвика втечняване. За краткост 
в таблица 1 са показани резултатите за един от земните профили. 

Таблица 1 

Критерий Втечняване (да/не) FS λ amax 

Kuribayashi & Tatsuoka не    
Ying & Tong не    
Китайски противоземетръсни норми да    
Yegian & Vitelli не 1.72 0.58  
Stokoe et al. не    
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Dobri et al. не   0.355 
Iwasaki et al. да 0.98 1.02 0.196 
Yasuda & Tokida не 1.36 0.74 0.273 
Yasuda & Tokida (LR по Yokota) да 0.87 1.15 0.173 
Kagawa не 1.27 0.79  
Seed et al. да 0.64 1.56 0.127 

 
От анализа на целия обем информация се налага категоричният извод, че обобщените 

критерии дават резултати в твърде широки граници. Максималните разлики между 
стойностите на коефициентите λ (SF), получени за деветте профила по различните критерии 
варират между 119% и 257%. Резултатите от настоящото изследване и значителният опит, 
натрупан от изследване на редица строителни площадки, дават основание да се предложи λ = 
0.75, респективно коефициент на сигурност срещу втечняване 1.33. 

 
Относно редуциране на максималното сеизмично ускорение с увеличаване на 

дълбочината от земната повърхност (EN 1998-5:2004: 5.2(2)Р “Правила за концептуално 
проектиране”) 

Съгласно EN 1998-5:2004:5.2(2)Р “Правила за концептуално проектиране”) при 
възприемане на предпоставката, че амплитудата (максималното ускорение) на сеизмичното 
движение намалява в дълбочина на земния профил е необходимо потвърдждение с 
подходящо изследване. Максималната стойност на сеизмичното ускорение на определена 
дълбочина в никакъв случай не трябва да бъде по-ниска от известна част р от произведението 
αS (максималното ускорение на земната повърхност). Еврокод 8 препоръчва р=0.65, като не 
предписва изменение в зависимост от дълбочината от земната повърхност (z). Целта на 
анализа е да се предложи функционална зависимост на р от z, като по този начин се отчетат 
закономерностите в модифицирането на сеизмичните сигнали с приближаване на земната 
повърхност.  

За численото изследване на изменението на максималните ускорениея на сеизмичните 
сигнали в дълбочина са разработени модели на редица реални земни профили. Чрез 
многократно решаване на правата задача на инженерната сеизмология са определени 
максималните ускорения в предварително избрани представителни точки от земния профил. 
Варирана е силата на входното въздействие с цел обхващане на по-широк диапазон на 
реализираните в земната среда ъглови деформации. Изследвани са и земни профили, склонни 
към развитие на тиксотропни процеси – генериране на допълнителен порен натиск в 
пластовете от водонаситени несвързани литоложки разновидности. Разграничени случаите 
на пълно втечняване (допълнителния порен натиск достига размера на началните ефективни 
напрежения) от тези, при който генерирания допълнителния порен натиск е част от 
началните ефективни напрежения. Числените решения са разделени в три групи: първа група 
– за регулярни земни профили (намаляване скоростите на разпространение на сеизмичните 
вълни с приближаване на земната повърхност) без склонност към развитие на тиксотропни 
процеси; втора група – за земни профили със склонност към развитие на тиксотропни 
процеси без настъпване на пълно втечняване; трета група - за земни профили със склонност 
към  развитие на тиксотропни процеси и реализиране на пълно втечняване. Определени са 
стойностите на редукционните коефициенти р (отношение на максималното ускорение на 
определена дълбочина към максималното ускорение на земната повърхност). На фиг. 3 а, 3 б 
и 3 в са показани част от резултатие съответно за първа, втора и трета група земни профили.  

Установено е, че при регулярни земни профили без склонност към развитие на 
тиксотропни процеси се наблюдава устойчива тенденция на плавно увеличаване на 
максималното ускорение на сеизмичните сигнали с приближаване на земната повърхност – 
редукционният фактор р расте с намаляване на z до достигане на граничната стойност 1.0. 
При земни профили със склонност към развитие на тиксотропни процеси без настъпване на 
пълно втечняване изменението на максималното ускорение в повърхностните земни пластове 
е несзначително – редукционният коефициент обикновено е в границите от 1.0 до 0.9. При 
земни профили със склонност към  развитие на тиксотропни процеси и настъпване на пълно 
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втечняване редукционния коефициент варира в много широки граници (в някои случаи 
значително надвишава стойността 1.0), което прави невъзможно търсенето на обща 
аналитична зависимост. За профили от този тип е необходим подробен анализ.   

 

     
Фиг. 3а   Фиг. 3б   Фиг. 3в 

 
На базата на анализите на числени решения, голяма част от които не са дадени тук, е 

приета следната аналитична зависимост за р: за дълбочини от земната повърхност z в 
интервала  от 0 до 10 m, р = 1- 0.01z, където z е в метри; за z > 10, р = 0.9. Така описаната 
функция на р сравнително добре обхваща случаите на регулярни земни профили без 
склонност към развитие на тиксотропни процеси и земни профили в който е възможно 
генериране на допълнителен порен натиск без опасност от настъпване на пълно втечняване. 
При земни профили със склонност към развитие на тиксотропни процеси и настъпване на 
пълно втечняване дефинирането на аналитична зависимост е невъзможно, което налага 
провеждането на анализи за всеки конкретен случай.  

 
Заключение 
Основните резултати от описаните в настоящия доклад изследвания са: доказана е 

целесъобразността от въвеждането на коефициенти за усилване на сеизмичното въздействие 
в зависимост от топографските особености; дефинирани са горните граници на 
тангенциалните напрежения за склонност към втечняване (λ = 0.75, респективно коефициент 
на сигурност срещу втечняване 1.33); определена е функционална зависимост между 
редукционния фактор за максималните ускорения (р) и дълбочината от земната повърхност 
(z) (за z в интервала от 0 до 10 m,  р = 1- 0.01z; за z > 10,  р = 0.9).  
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ЕВРОКОД И КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОТЕХНИКАТА 
 

A. Тоцев 1 

Резюме 
Съвременното ниво на проектиране в областта на геотехниката е немислимо без 

използване на софтуерни продукти. Такива на пазара съществуват много: специализирани 
геотехнически програмни продукти, предназначени за решаване на конкретни задачи 
(например за изследване устойчивостта на почвите - Geoslope) и неспециализирани – общо 
статически (SAP, Tower и др.), които се използват също за проектиране и решаване на 
геотехнически проблеми, без обаче да формират геотехническата част на решението. Втората 
група са по същество програми за статико-динамични изследвания на конструкциите и те 
могат да се използват също за решаване на геотехническата задача при приети предпоставки, 
залегнали в геотехническите теоретични постановки, с които проектантът следва да бъде 
запознат.  

Проблемите при проектиране на геотехнически съоръжения са свързани с първата група 
програми – специализирани геотехническите програми. Всяка една от тях използва 
определен алгоритъм или решава задачата в среда от крайни (или други) елементи при 
определен модел на земната основа. Също при всяка една програма се получават 
„резултати”, които съответстват на модела и условията на задачата. Въпросът тук е, че тези 
модели и тези алгоритми не са регламентирани в нашите нормативни документи, както са 
стандартизирани отделни ръчни решения, чрез техния алгоритъм. Т.е. ползват се програми, 
които не са "официализирани" у нас или не са сертифицирани или още по-просто казано „не 
са нормативно обосновани” (тук не става дума за авторски права). Много важна задача, 
според нас, е решаването на този въпрос, чрез регламентиране на определени геотехнически 
програми. Задължително е да се създаде критерий, на базата на който да се узаконят и 
регламентират (сертифицират) използваните в практиката програмни продукти, т.е. да се 
използват програми с доказани качества, удостоверени със съответния сертификат. Вече с 
тях проектантът ще защитава и доказва своите проектни решения. Това може да стане в 
бъдещите Национални приложения по Геотехника. 

 
Ключови думи: еврокод,програмни продукти  
Научна област: геотехника 

EUROCODE 7 AND GEOTECHNICAL SOFTWARES 
 

Andrey Totsev 1 

Abstract 
The design and solve of a geotechnical problems is inconceivable without contemporary 

geotechnical softwares. Using a different softwares for design of a concrete geotechnical problems, 
even according eurocodes, is relevant with a variety of difficulties. There are no strict rules and law 
for the applicability and reliability of the different softwares. Today the making of software is 
craftsmanship of a garage sort. In internet there are so many different geotechnical softwares. That 
makes the situation for the designers very complicated. The question is which one to use and is the 
chosen one trustworthy and reliable. In future the Bulgarian national application should answer this 
question and build a rules for certification of the different geotechnical softwares. 

                                                 
1 Андрей Тоцев, гл. ас. д-р инж., УАСГ София, България, e-mail: a_tocev@abv.bg 



 

- 123 - 

Известно е, че ЕС7 "Геотехническо проектиране" е най-малко подробният от всички 
строителни Европейски кодове, характеризиращ се с голяма степен на „неопределеност". 
Съществуват множество решения, но сякаш липсва съгласие кое точно проектно решение да 
бъде прието като ”информативно” и кое като задължително.  

В Геотехниката няма затворени решения за малко по-сложните задачи, каквито са в 
повечето случаи всички геотехнически задачи. Дори за носеща спсосбност на двупластова 
земна основа. Изключение прави частния случай за еднопластова среда, където всичко е 
наред – B.Hanssen. Същото важи и за земния натиск. Всеизвестно е, че разрушенията 
свързани с активен или пасивен земен натиск съвсем не са така комбинирани, както се 
препоръчва. Още повече, че кохезията "реже" триъгълника и до някаква дълбочина 
"свличащият се клин" преактически не опира стената във върха си. Съществуват множество 
примери изразяващи условността при решаване на геотехническите проблеми и 
предполагащи известна резервираност по отношение на приетите модели и решения. 

Най-често спасението за проектантът в тази комплицирана ситуация се нарича 
"програмен продукт". Моделира се възможно най-сложната среда при различно нейно 
поведение. Използват се точни числени решения с приблизителни и верни за отделни, частни 
случаи, предпоставки и решението е налице. С тази разлика, че почвата не се държи така, 
както сме я "програмирали".  

В областта на Геотехниката съществуват много, действително много програмни 
продукти – рекламирани и продавани посредством интеренет. Например специализирани за 
статико-динамичен анализ на армирани изкопи и насипи - SNAIL, GOLDNAIL,Cloudin, NAIL 
M9, STARS, TALREN), в областта на устойчивостта (Geoslope, RIB, GGU, Slope, Fine, DC) в 
областта на Pile-raft фундирането GARP, Flag 3D, GAPS и т.н. Една част от програмите са 
скъпи и прекалено сложни за проектни нужди (Ansys, Plaxis, Flag, Z-Soil). Te предлагат 
различни модели на поведение на почвата като среда, но използването им предполага 
сериозни теоретични познания. Съществуват и по-достъпни, чисто проектантски програмни 
продукти (DC, RIB, GGU, Fine), в които са залегнали основните теоретични постановки на 
геотехниката, които се изучават в основния курс на обучение на всеки строителен инженер. 
Тези програмни продукти са значително по-евтини и базирани на различните нормативни 
документи. При избора на програмен продукт, който да използва често проектантите 
използват наличните им такива, без да отчитат ограниченията по отношение на използването 
на въпросната програма за решаване на конкретния проблем. Това води до получаване на 
невъзможни резултати, защитени с аргумента "изчислението е направено с програма", т.е. то 
не може да бъде грешно.  

 
Вярна ли е програмата която използваме? 
За да се даде отговор на този въпрос следва да се има предвид, че това не е статика със 

своята неоспорима истина и чист математически вид на решенията. В геотехниката, се 
решава задачата за поведението на една сложна среда, която няма нищо общо с еластичното 
и само частично се доближава до еласто-пластичното поведение. При по-сложните програми, 
разработки по МКЕ, МГЕ и.т.н., с използване на сложни конститутивни почвени модели е 
нереално да се очаква от проектантът да даде преценка относно верността и 
целесъобразността на конкретния програмен продукт. Това трябва да се извърши на високо 
професионално ниво, от хората удостоени с правото да утвърждават методите за 
проектиране, проектните решения и въобще регламентира инструментите на строителното 
проектиране. И това следва да стане не другаде, а в националните приложения. В тези 
национални приложения следва да се стандартизират не само изчислителните методи за 
проектните доказателства, но и да се сертифицира и софтуера, които може да се използва при 
решаване на отделните геотехнически задачи. Например нужни са текстове като: Чл. 123, 
ал.3. „За проектиране на откоси в изкопи се разрешава използване на решения с програмни 
продукти притежаващи сертификат за качество АБВ, като при използване на метода на 
Felenius, минималните коефициенти на сигурност са 1,2. При използване на резултати по 
решението на Bishop коефициентът на сигурност следва да бъде 1,15 за постоянни и 1,05 за 
временни проектни състояния». По този начин всеки представител на даден програмен 
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продукт следва да сертифицира предлаганата от него програма, с което тя се официализира 
от Българското законодателство и гарантира верността на получените решение при вярно 
зададени входни данни, за което отговорност има проектанта.  

Това според нас следва да бъде направено в българските национални приложения.  
 
„Верни ли са получените резултати” („Тези резултати могат ли да се използват за 

доказателствени изчисления”)?  
Възможностите тук са две – да се получат верни резултати от верни входни данни или 

да се получат неверни резултати от неверни входни данни. Всичко това, разбира се, при 
работа със сертифициран програмен продукт. Вторият случай просто не става за 
доказателство на възприето проектно решение, каквато и "супер" програма да сме 
използвали. 

Много често проектантът не знае какви входни данни да използва или просто не е в 
състояние да ги осигури. И се взема решение – приемат се данни и се смята с точната 
програма. И какъв е резултатът? При грешка „във входа” с 20 в ъгъла на вътрешно триене ϕ - 
грешката в натоварването от земен натиск е 8%. При грешка „във входа” на кохезията с 2 kPa 
– грешката в натоварването от земен натиск е 10% от кохезията. Сумарно общо около 10-
15%, което практически "изяжда" положителната част в риска при проектиране.  

При определяне на коефициента на сигурност за откоси, промяна в рамките на 20 в 
ъгъла на вътрешно триене ϕ води до нарастване на коефициента на сигурност с 7-8 и повече 
процента. Същото важи и за промяна на кохезията с 2 kPa. Т.е. при сумиране на двете 
грешки, които за мащабите на геотехниката са нормални дори малки, откосът от неустойчив 
на практика става устойчив.  

Съществува и по-неблагоприятен и опасен вариант, когато не се знае какви свойства 
следва да се „вкарат” в програмата и какъв е физическият им смисъл. (Обикновено в нейния 
Help това подробно е обяснено). По-опасно е защото в първия случай все пак проектантът 
осъзнато приема входен параметър, а след това и резултат, а тук той не знае, че допуска 
несъзнателно грешка, която може да бъде съществена. 

 
Алтернативното решение 
Геотехническата литература е пълна с решения за различните проблеми. По едно, по 

две по.... петдесет и по повече. Едва ли е необходимо да се казва, че за оценка на 
устойчивостта съществуват повече от 30 решения. За носеща способност на пилоти та се над 
100. За носеща способност на плоски фундаменти  те са повече от 50 и .... като се наредят 
поредицата резултати от едно изчисление един до друг по различните методи, се получава, 
че разминаванията са два, три и повече пъти. Обяснението е в това, че всяко решение има 
конкретен модел и своите ограничения - за какви почви важи, за какви относителни 
дълбочини и т.н., което обикновено остава „скрито” от проектанта. Резултатът обаче е 
налице. Това "разнообразие" разколебава проектанта и той губи увереността, която му е 
необходима, за да подпише проекта.  

Другият възможен вариант е да се ползва регламентираното решение залегнало в 
съответната нормативна уредба. Често пъти обаче то е в противовес с опитът на проектанта и 
неговото очакване. И тук възниква необходимостта от алтернативното решение. На друг 
принцип, при друг модел, но така логичен както и стандартизираното решение. Това 
алтернативно решение ще доведе до успокоение или просто ще предпази проектанта от 
грешки.  

И ако в националните приложения се дава решението с което се доказва проекта, кое е 
неговото алтернативно решение. В много нормативи такава практика на алтернативно 
решение има. Да, такива трябва да има и те да бъдат посочени в националните приложения.  

Все повече компютърни програми имат подобна философия. Те дава резултати по 
различни алгоритми за решаваната задача, а проектантът трябва да вземе решението за 
конкретният разработван от него проект.  

И още нещо, за вариационният анализ. Изключително важен подход при 
проектирането, при това лесно осъществим при наличието на подходящ софтуер.  
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Абсолютно задължително е да се изследва влиянието на 5-те параметъра (условно 5), от 
които зависи резултатът от решението. Какво по-добре от това проектантът да знае кое как 
влияе, включително как се изменя сигурността за различни конструкции на откоси или да се 
види ефекта от преоткосирането на свлачища. Или въобще да се получат множество 
възможни решения и след което да се избере едно от тях. Какво по-добре от това да се види 
значимостта на параметър ”R” в цялостното решение и той, проектантът да изисква особено 
внимателното му определяне, просто защото неговата тежест е най-голяма.  

А това вариране може много лесно да бъде анализирано с програмните решения. 
Програмното вариационно изследване ни дава тази база, която следва да се използва от 
проектанта при вземане на проектното решение. 

 
Ръчните решения и ролята им при наличието на мощни програмни продукти.  
Има много проектанти, които не пускат проект без да си направят своето "ръчно 

решение". За съжаление младите проектанти не го правят, защото те са сигурни в 
"безгрешните програми". Програмите смятат точно, но те не са в състояние да открият 
грешки. Контролът на резултатите е нещо изключително важно, защото без него всеки един 
проектант може да бъде успешно подведен в резултата.  

Става дума за контролните решения. Те са наложителни. И особено, когато програмата 
се ползва от проектант с малък опит, т.е. той няма усещането за "крайния резултат". Такива 
решения следва да са семпли, структурно ясни с известни предварително отклонения от 
точните. Тяхното предназначение е да контролират изхода на програмните решения. Такива 
решения съществуват почти за всяка задача. Съществуват и много препоръчителни 
номограми и графики. Именно тези графики и кратки решения следва да съпровождат 
нормативния документ. Тогава случайните грешки значително намаляват. 

 
За изчислителната записка.  
Изчислителната записка следва да даде пълна информация за входните параметри на 

средата: каква обработка са претърпели резултатите от ИГ проучванията и какви резултати 
са приети за проектиране. На второ място се обяснява използвания метод на изследване - 
програмен или ръчен. Неговия алгоритъм или неговия автор, ако това е много известно. И 
накрая следва да бъдат посочени ясно крайните резултати от изчислението, които са в 
основата на оразмеряването на геотехническата конструкция. Тази схема следва да е ясно 
регламентирана в националните приложения и ясно изложена в  проектните разработки. 
(Между впрочем, както е в BS). 

 
И накрая за отговорността при проектирането.  
Известно е, че Инженерногеоложките доклади са база за Геотехническо проектиране. 

Известно е, че всяка грешка в изследването – инженерногеоложко (ИГ) и земномеханично 
(ЗМ), носи своите последствия в геотехническата конструкция, която може включително да 
бъде компрометирана. Добре е известно, че не малка част от ИГ доклади определят якостно-
деформационните параметри на почвите на базата на една таблица (3.2.) от НППФ96, която е 
разработена на база вид почва и коефициент на порите. (При това тази таблица е принципно 
сбъркана). И ние проектираме. Разбира се не са малко случаите, когато подобни доклади се 
връщат от проектанта, поради недостатъчност на проучванията. По този повод могат да 
бъдат зададени много въпроси, като например: докога проектантът ще разработва своят 
проект на базата на една единствена проба, взета от дълбочина h, m.; докога една и съща 
почва ще се среща на дълбочина 5 m, на 12 m и на 20 m и свойствата и да се приемат 
еднакви. Това, че почвите са глини не означава, че имат едни и същи якостно-
деформационни свойства. Наблюдава се един стремеж при сложна почвена среда да сe 
окрупняват пластове и свойства. Редно е това окрупняване да се прави само и единствено от 
проектанта, който поема риска на проектираното съоръжение.   

Не са малко случаите, когато проектантът изисква повторни изследвания. В това няма 
нищо лошо, напротив. Допълнителните проучвания ще подобрят проекта или ще ни 
предпазят от прекалени рискове. За да бъдат достатъчно обхватни и в същото време 
максимално икономични (в интерес на инвеститора) би следвало ИГП за целите на 
строителството да се регламентират и да има норматив, на базата на който, те да бъдат 
извършвани. Това отново са националните приложения, които безспорно се превръщат в 
един много отговорен и обхватен документ за РБ. 


