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Резюме 

При изпълнението на зиданите конструкции от основно значение за определянето на 

характеристичната им якост на натиск са вида на блоковете за зидария, тяхната 

нормализирана якост на натиск и вида на разтвора. Правят се сравнения и препоръки, 

съгласно които, при използване на блокове от автоклавен клетъчен бетон и блокове от други 

видове материали с една и съща нормализирана якост и различни видове разтвори (обикновен, 

тънкослоен и лек) се получава различна характеристична якост на натиск на зидарията, а от 

там и различна носимоспособност. Прави се препоръка, кой вид разтвор да се използва при 

този вид зидани конструкции, за да се получи най-голямата им характеристична якост, а от 

там и най-голяма носимоспособност на зидарията. 
 

Ключови думи: автоклавен клетъчен бетон, характеристична якост на натиск, разтвори, 

блокове за зидария 

 

SOME ANALYZES ABOUT CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH OF 

MASONRY BUILD BY BLOCKS MADE FROM AUTOCLAVED AERATED CONCRETE 
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Abstract 

Probably the most important characteristic of the masonry is their characteristic compressive 

strength. It depends on the type of masonry blocks and the type of solution. Comparisons are made 

between masonry build by blocks made from autoclaved aerated concrete and blocks from other 

types of materials, but with the same strength and various solutions (ordinary, thin film and 

lightweight). Based on the studies the authors make recommendations concerning which type 

solution to be used in this type of masonry to get their biggest characteristic strength, and hence the 

greatest bearing capacity . 
 

Keywords: masonry, bearing capacity, autoclaved aerated concrete, characteristic compressive 

strength 

 

Въведедние: 

Тенденциите в строителство през последните години са в насока използването на 

автоклавен клетъчен бетон при изпълнение на зидарии на сгради. Причините са следните: 

блоковете от автоклавен клетъчен бетон са технологичен продукт – леки и лесни за работа, 

дават възможност за изпълнение на сложна в план и профил геометрия, поради лесната си 

обработваемост, имат равнинна повърхност и геометрично точни размери, които водят до 
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нисък разход при довършителните работи. За да работи правилно една зидана конструкция тя 

трябва да притежава  необходимата харакреристична якост на натиск. 
 

Нормативни изисквания: 

Зиданите стени, подложени на натиск, преминават след натоварването си с вертикален 

товар през четири стадия на напрегнато състояние (Фигура 1). 

Първи стадий е стадия на нормална експлоатация на зидарията. При това натоварване, 

приложената върху зида сила е сила по-малка от тази, която би предизвикала 

пукнатинообразуване. При този стадий зиданите елементи работят без пукнатини.  

Втори стадий се характеризира с появата на първите малки пукнатини в отделни тухли. 

Приложената вертикална сила е по-голяма от пукнатинообразуващата. Големината на тази 

сила е в зависимост от използвания разтвор. Така например при обикновен разтвор тя е 

средно 70% от силата, която предизвиква разрушаване, за смесените разтвори около 60%, а 

при обикновените достига до 50%. 

При увеличаване на натоварването със сила по-голяма от пукнатинообразуващата и по-

малка от силата, която би предизвикала разрушение на зида, се достига до трети стадии, при 

който се появяват нови пукнатини, които се съединяват една с друга по височината на зида. 

При продължително действие на товара от предходния етап и увеличаването му до сила 

равна на разрушителната, се достига до четвърти стадии, при който се увеличават 

широчините на вертикалните пукнатини и разделянето на стената на отделни колонки, които 

имат по-голяма стройност от стената и по-малка носимоспособност. Наблюдава се загубва на 

устойчивост, което водят до разрушаване на зидарията. 

За да се определи характеристичната якост на натиск се използва формулата 
 

                                                                                    (1) 
 

където, 

fk: характеристична якост на натиск на зидарията (N/mm²), 

K: константа, отчитаща вида на разтвора и вида на блока, дадена в Еврокод 6 

fb: нормализираната якост на натиск на блоковете за зидарията в направлението на 

ефекта от приложеното въздействие (N/mm²),  

fm: якост на натиск на разтвора (N/mm²), 

a, β: константи, съгласно NA ( националното приложение) 

Фигура 1 

 
Решения: 
За да се направи анализ на характеристичната якост на натиск перпендикулярно на 

хоризонталните фуги при зидарии, изпълнени с блокове от автоклавен клетъчен бетон ще 

бъдат използвани различни по вид разтвори, но с еднаква якост на натиск. 

k b mf =K.f f. 
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Приема се, че нормализираната якост на натиск на блоковете от автоклавен клетъчен 

бетон в направлението на ефекта от приложеното въздействие е fb = 5 N/mm², а якостта на 

натиск на разтвора е fm = 5 N/mm². 

Характеристичната якост на натиск по т. 1 се определя по формула (1) 

1. При използване на обикновен разтвор: 
 

2. При използване на разтвор за тънък слой в хоризонталните фуги с дебелина от 0,5 до 

3 mm якостта на натиск се получава от формула 2: 
 

3. Разтвор от леки добавъчни материали  
 

Сравнения: 

Резултатите от направените изследвания за изчисляване на характеристичната якост на 

натиск перпендикулярно на хоризонталните фуги при зидария от автоклавен клетъчен бетон и 

различни видове разтвор могат да бъдат сравнени с тези на зидарии от керамични блокове, от 

калциево-силикатни блокове, от бетонни блокове, блокове от изкуствен камък и различни 

видове разтвор, при предпоставки, че нормализираната якост на натиск на керамичните 

блокове в направлението на ефекта от приложеното въздействие е fb = 5 N/mm², а якостта на 

натиск на разтвора fm = 5 N/mm².   

В Еврокод 6 блоковете са класифицирани в групи от 1 до 4. В група 1 попадат блокове с 

обем на всички отвори < = 25% от общия обем и обем на който и да е отвор < = 12,5% от 

общия обем. Група 2 и група 3 са блокове с вертикални отвори, а група 4 с хоризонтални 

отвори. Поради това, че блоковете от автоклавен клетъчен бетон са от Група 1, сравнението 

ще бъде направено с различни видове блокове от същата група. 
 

Резултати: 

В Таблица 1 са дадени стойностите на характеристичната якост на натиск 

перпендикулярно на хоризонталните фуги, при различни видове разтвор, съгласно 

предпоставките направени по- горе.  

Таблица 1 

Вид на блока 

Характеристична якост на натиск перпендикулярно на 

хоризонталните фуги [МРа] 

разтвор 

на тънък 

слой 

обикновен 

разтвор 

разтвор от леки добавъчни материали 

Плътност на добавъчния материал 
2/800600 mkgd    2/1000800 mkgd    

блокове от автоклавен 
клетъчен бетон  

3,14 2,75 2,25 2,25 

керамични блокове 2,95 2,75 1,50 2,00 
калциево- силикатни 
блокове 

3,14 2,75 - - 

бетонни блокове 3,14 2,75 2,25 2,25 
блокове от изкуствен 
камък 

2,95 2,75 - - 

блокове от естествен 
камък 

- 2,75 - - 

MPafKf bk 14,3923,3.80,05.80,0. 85,085,0 

MPaffKf mbk 75,25.5.55,0.. 3,07,03.07,0 

MPaffKf mbk 25,25.5.45,0.. 3,07,03.07,0 
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На Графика 1 е направено сравнение на резултатите от Таблица 1, включително 

използването на блокове от автоклавен клетъчен бетон. 

Графика 1 

Характеристична якост на натиск перпендикулярно на 

хоризонталните фуги  при различни видове разтвори
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Изводи и препоръки: 

Изводът, който може да бъде направен от графика 1 е следния: 

При използване на блокове от различни видове материали, но с еднакви якостни 

характеристики, и с различни видове разтвори, но също с еднакви якостни 

характеристики се получават различни характеристични якости на зидарията. Най-

високи са тези, получени от автоклавния бетон и разтвор на тънък слой. 

При зидариите от автоклавен клетъчен бетон, се използват само блокове от Група1, 

следователно характеристичната якост на натиск на зидарията при натоварване 

перпендикулярно на хоризонталните фуги съвпада с характеристичната якост на натиск на 

зидария, при въздействие успоредно на хоризонталните фуги. 

Характеристичната якост на натиск намалява средно с 28%, в зависимост от вида на 

разтвора. Най-голяма е при изпълнение на зидарията с разтвор за тънък слой в 

хоризонталните фуги с дебелина от 0,5 до 3 mm, следвана от обикновен разтвор и най- ниска е 

с разтвор от леки добавъчни материали. 

От направения анализ следва да се вземе под внимание видът на разтвора при 

изпълнението на зиданите конструкции от автоклавен клетъчен бетон. Препоръчва се те 

да се изпълняват предимно с разтвор на тънък слой, в съответствие с предписаните 

технологични изисквания. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

В ПРОЦЕСА НА ТЯХНОТО ИЗГРАЖДАНЕ 
 

Райна Бояджиева 
1
 

 

Резюме 

В доклада се разглежда важността на използване на по-точен анализ на строителните 

конструкции с отчитане етапността при тяхното изграждане. Представени са особеностите на 

процеса на изграждане на конструкциите, които следва да бъдат отразени в изчислителния 

модел за изследване на поведението им с цел получаване на достоверни резултати. Разгледани 

са възможностите за компютърно моделиране на процеса на строителство и използване на 

резултатите от уточнения анализ в съвременните условия на проектиране. Анализирани са 

основните фактори, влияещи върху поведението на конструкциите в етапа на тяхното 

изграждане, като анализът се базира на литературните източници, засягащи темата, както и 

съществуващите препоръки в актуалната нормативна база. Посочени са характерни 

особености при изследването, численото моделиране и интерпретирането на резултатите при 

отчитане етапите на строителство. 

В заключение се правят изводи и препоръки с оглед целесъобразността от по-точен 

анализ при проектирането на сгради и съоръжения с оглед отразяването на етапността на 

тяхното изграждане. 

 

CALCULATIONS OF BUILDING STRUCTURES 

WITH ACCOUNT OF THEIR CONSTRUCTION STAGES 
 

Raina Boiadjieva 
1
 

 

Abstract 

This paper discusses the importance of using more accurate analysis of structures considering 

the construction stages. The features of the construction stages that have to be reflected in the 

numerical model for structural analysis in order to obtain more reliable results are presented. The 

capabilities of structural analysis for modelling the construction stages as well as the use of the 

results of that more precise analysis for the contemporary structural design are presented. The main 

factors influencing the structural behavior during the construction stages are analyzed. The analysis 

is based on the literature concerning the topic and the existing recommendations in the present day 

regulations. Important aspects of the general consideration, the numerical modeling and 

interpretation of the results taking into account the stages of construction are pointed out in the 

report. 

Finally, conclusions and recommendations regarding to the expediency of more precise 

analysis that takes into account the construction stages in the design of buildings and facilities are 

carried out. 

 

1. Въведение 

Обикновено всички конструкции, с малки изключения при някои мостове, се изчисляват 

и оразмеряват като построени и натоварени с експлоатационни товари без да се отчита 

влиянието от последователността на изграждане и времето за изпълнение. При този подход на 
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изследване товарите се прилагат едновременно върху недеформираната конструкция. Не се 

отчитат деформациите, които биха се получили вследствие собственото тегло на елементите 

на конструкцията в процеса на изграждане и обстоятелството, че останалите товари се 

прилагат върху конструкцията след реализиране на премествания вследствие на собственото 

тегло. Това води до различна картина на напреженията в елементите от конструкцията, която 

понякога е непренебрежимо различна от действителната [1]. 

В действитетелност натоварването на конструкцията се реализира по съвсем различна 

схема. В процеса на изграждане най-съществена роля играе собственото тегло на 

конструктивните елементи и технологията на строителство. По време на строителството е 

въжможно да се реализират товарни състояния, количествено и качествено различни от 

„експлоатационните“ такива [2], които и да доведат до деформации, които не могат да се 

отчетат при „конвенционалния“ подход на изследване. Всички останали товари, като 

натоварването от зидове и фасади, довършителни слоеве, експлоатационен товар и т.н. се 

добавят към вече изпълнената и деформирала се под действието на собственото си тегло 

конструкция. 

Тъй като времето за строителство не е кратко, особено при големи строежи, влияние 

започват да оказват и други фактори, които се комбинират с описаните по-напред. 

Реологичните ефекти като съсъхването и пълзенето, климатичните особености като 

температурните колебания и атмосферната влажност, технологията на строителство и 

строителните материали, видовете товари и тяхното прилагане, и т.н. оказват различно по 

значимост въздействие върху напреженията и деформациите в строителните конструкции 

както в различните етапи настроителството, така и във времето на тяхната експлоатация, и в 

редки случаи, в етапа на техния демонтаж и разрушаване. 

В литературата изучаването и анализирането на изчисления, включващи етапите на 

строителство са оскъдни и има нужда от задълбочаване и увеличаване на изследванията в тази 

посока. Настоящата работа има за цел да коментира и анализира основните проблеми и 

подходите за тяхното решаване при анализа на конструкциите с отичане на особеностите на 

процеса и факторите, които влияят върху поведението на конструкциите при етапността на 

тяхното изграждане. Основните от тях са описани по-долу. 
 

Отчитане на геометрично нелинейно поведение 

Във всички случаи строителството, особено на по-големи конструкции, се извършва на 

отделни етапи. Конструкцията, изпълнена на всеки един отделен етап, се деформира, най-

малкото благодарение на собственото си тегло и товарите от следващите фази на изграждане 

се реализират не върху началната, недеформирана схема, а върху част от конструкцията, в 

която вече са реализирани определени премествания, усилия и напрежения. Отчитането на 

геометрично нелинейното поведение на изследваните конструкции води до различни по 

големина, а понякога и по вид деформации. Това на свой ред се отразява върху големината и 

разпределението на напреженията в отделните конструктивни елементи на конструкцията. 

Често големините и разпределението на напреженията и деформациите е много различна при 

отразяване на геометрично нелинейното поведение [3]. Нагледен пример за необходимостта 

от подобно отчитане e изследването на мостове, което включва ефектите от промяната на 

геометрията в кулите и пътното платно, както и ефектите от провисването на въжетата при 

въжени мостове. При високото строителство подобни ефекти са особено характерни в 

случаите на „насадени” колони [1]. 
 

Компютърно моделиране на процеса на строителство 

Изследване на реални конструкциите с отчитане на стадиите на тяхното изграждане е 
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трудно постижимо и неефективно без помощта на специализирани компютърни програми и 

разработване на подходящи за поставената цел изчислителни модели. В много от съвременния 

специализиран софтуер, достъпен и ползван и в България – SAP2000, Tower, SCIA и други, е 

включена възможността за изследване на конструкциите с отчитане на етапността в 

изграждането им. Правилното дефиниране на отделните стадии (етапи) на строителство, е 

основна задача на изследователя или проектанта. 

От изложеното по-напред е ясно, че използвания софтуер следва да има възможност за 

извършване на нелинеен анализ на конструкциите и тази възможност да бъде използвана при 

изследване с отчитане на етапите на изграждане. 

 

2. Нелинеен анализ 

При нелинейният конструктивен анализ, при моделиране на етапите на строителство, е 

задължително да се гарантира коректното разпределение на постоянните товари. Анализът 

трябва също така да бъде извършен чрез възможно най-адекватния изчислителен модел, тъй 

като различните елемнти на конструкцията показват различно поведение. Пример за това са 

висящите мостове, при които фундаменти (най-често с пилоти), пътна конструкция и въжета 

имат съвсем различно поведение[3]. При високи сгради увеличеният брой на етажите 

значително променя картината на разпределение на усилия и премествания спрямо 

конструкции с по-ниска етажност. 

В анализа на етапите на строителство влияние оказват и следва да се включват и 

променящите се във времето свойства на материалите като модула на еластичност, пълзенето 

и съсъхването за бетона и релаксацията за предварително напрегнатата стомана, защото 

влияят на големината и разпределянето на напреженията и деформациите в конструктивните 

елементи. Например напреженията в бетона нарастват непрекъснато и имат различни 

стойности с нарастването на възрастта на бетона. Ако тази особеност не се отчете в анализа, 

получените резултати да голяма степен няма да бъдат реалистични. 

Най-често моделът на пълзене се базира на теорията за линейната вискозоеластичност, 

вземайки се пред вид възрастта на бетоновите елементи[4][5]. 

Температурата и относителната влажност са преобладаващите фактори, които оказват 

влияние върху съсъхването. При конструкции с по-сложна геометрия и/или бетонирана на 

части, се явява различно съсъхване в различните части на сеченията в следствие от различната 

температура. Климатът (температура и атмосферна влажност) по време на строителството 

също оказва влияние върху съсъхването. Деформациите от съсъхване зависят от възрастта на 

бетона, но са независими от напреженията. 

Извън анализът, включващ етапите на строителство и експлоатация, изследваната 

конструкция се изчислява и оразмерява за кратковременни товари като вятър, товари от 

сеизмично въздействие и временни товари. Тези видове товари могат да се приложат под 

форма на комбинации и към отделните стадии, но обикновено се разглеждат като приложени 

върху конструкциите след тяхното окончателно изграждане,с използване на обичайните 

методи на анализ. 

 

3. Други фактори, които са съществени при изследване на конструкциите с 

отчитане на етапността на изграждане във времето 

Другата група основни фактори, които оказват влияние върху изследвания проблем, 

особено когато се изчисляват стоманобетонни конструкции, са така наречените реологични 

явления – основно съсъхване и пълзене на бетона, и изобщо нелинейното поведение на 

материалите. 
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Установовено е, че ефектите от пълзетне и съсъхване увеличават в различна степен 

преместванията, различно при различните конструкции и техни елементи. 

В следващия текст са посочени основните модели, свързани с поведението на материала, 

което има отношение към изследвания проблем. 
 

3.1. Якост 

Якостта на натиск на бетона на възраст t зависи от вида на цимента, температурата и 

условията на отлежаване. В [6] се дава следната зависимост: 

cmcccm fttf ).()(  , където 
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stcc , 

 tfcm
 е средната якост на натиск на възраст от t дни, 
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28-мия ден, t е възрастта на бетона в дни и s е коефициент, отчитащ типа на цимента. 
 

3.2. Еластична деформация 

Съгласно [6] изменението на модула на еластичност във времето може да ес определи 

чрез: 
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ден, )(tcc е коефициент, зависещ от възрастта на бетона. 
 

3.3. Пълзене на бетона 

Пълзенето на бетона зависи от влажността на околната среда, размерите на сечението, 

състава на бетона, неговата възраст при първоначалната прилагане на товара, както и 

продължителнасттта и големината на последния. В [6] пълзенето се определя съгласно 

следната формула:     
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Всички параметри са дефинирани по-горе. Зависимостта на пълзенето от времето е 

дадено съобразно: 
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Където 1t .1 ден, 
0RH =1000 и 

0h =100. 
 

3.4. Съсъхване на бетона 

Общата деформация от съсъхване се състои от две компоненти – деформация от 

съсъхване при изсъхване и деформация от собствено съсъхване. Деформацията от съсъхване 

при изсъхване се развива бавно, тъй като тя е функция на преминаването на водата през 

втвърдения бетон. Деформацията от собствено съсъхване се развива по време на втвърдяване 

на бетона: основната част се развива в ранния етап след изливане. Деформацията от собствено 

съсъхване е линейна функция на якостта на бетона: 
cacdcs   , където 

cs  е общата 

деформация от съсъхване, cd
 е дехормация от съсъхване при изсъхване и 

ca  - деформация 

при собствено съсъхване [6]. Съсъхването зависи от влажността на околната среда, размерите 

на сечението, състава на бетона 

В [4] е дадена следната формула за обща деформация от пълзене на 

бетона: )(.),( sscsoscs tttt   , където 
cso  е условен коефициент на пълзене, 

s  е е 

коефициент, описващ развитието на пълзенето с времето, t е възрастта на бетона в дни и st е 

възрастта на бетона в дни, когато е започнало пълзенето. Условен коефициент на пълзене 

може да се определи по формулата 
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 , където h е условния размер на 

напречното сечението (mm) и се изчислява чрез 
u

A
h c2
 , където 

cA и площта на напречното 

сечение, а u е периметъра на частта от напречното сечение, изложен на изсъхване; mmh 1000  и 

11 t ден. 

 

3.5. Релаксация на предварително напрегната армировка 

Съгласно [4], [6] са определени три класа по релаксация: Клас 1- телове или въжета – 
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обикновена релаксация; Клас 2 - телове или въжета – ниска релаксация; Клас 3 - 

горещовалцувани и предварително обработени пръти. Загубите от релаксация се влияят силно 

от температурата на стоманата. 

 

4. Заключение 

Проучването на изследванията, свързани с анализ на конструкциите с взимане предвид 

етапите на тяхното изграждане, показва разлики спрямо резултатите, получавани по 

традиционните методи на изследване. В някои случаи – за определени елементи и конкретни 

величини – усилия и премествания, тези разлики са значителни.  

Най-важно в това отношение се явява изследването на конструкциите с отчитане на 

геометрично нелинейното им поведение. 

Времезависещите ефекти в поведението на бетона също могат да доведат до съществено 

преразпределение на усилията в отделни елементи. От тези фактори най-съществено се оказва 

пълзенето на бетона. 

Изследването на конструкциите с отчитането на етапите на тяхното изграждане води до 

различни резултати за премествания, усилия и напрежения спрямо резултатите, получени от 

традиционния начин на изчисление, при който конструкциите се разглеждат като цялостно 

построени от материали, чиито свойства са постоянни, а така също конструкциите са 

натоварени с всички действащи върху тях товари. За да се проучи реалното поведение на 

строителните конструкции, би трябвало да се прави анализ и с отчитане етапите на 

строителство като се използват материали с изменящи се във времето сили и геометрия. Този 

подход ще доведе до различни резултати по отношение на някои от параметрите на 

поведението на конструкциите и би гарантирал по-сигурно проектиране. 
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ВЛИЯНИЕ НА ПЛОЧИТЕ И ТЯХНОТО ЛОКАЛНО УСИЛВАНЕ ВЪРХУ 

ГЛОБАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНОБЕТОННИ 

МОНОЛИТНИ СКЕЛЕТНО-ГРЕДОВИ КОНСТРУКЦИИ 

 

Таня Чардакова 
1
 

 

Резюме 

Тази статия разглежда влиянието на локалното усилване на плочите, обичайно за 

гравитационни въздействия, върху глобалното поведение на съществуващи стоманобетонни 

монолитни скелетно-гредови конструкции за хоризонтални въздействия. 

За целите на изследването най-напред е направен кратък преглед на различните начини 

за отчитане на влиянието на етажните плочи при моделиране на такива конструкции. Решен е 

числен пример по метода на крайните елементи. Разгледани са две аналогични в план 

монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции – едноетажна и триетажна, 

типични за българската строителна практика от двадесети век. За различни схеми на усилване 

на плочите за гравитационни въздействия, включително и с промяна на статическата схема, е 

проведен нелинеен статичен (pushover) анализ. На база на сравнението на получените 

резултати са направени изводи за адекватността на различните видове усилване. 

 

INFLUENCE OF THE SLABS AND THEIR LOCAL RETROFITTING 

ON THE GLOBAL BEHAVIOUR OF RC FRAME STRUCTURES 

 

Tanya Chardakova 
1
 

 

Abstract 

This paper is focused on the influence of local interventions on the slabs, usual for their 

retrofitting for gravity loads, on the global behavior of existing reinforced concrete frame structures 

under lateral loads. 

For the purposes of the research, first different methods for the modeling of the slabs are 

reviewed. A numerical example is solved by finite element analysis. Two monolithic reinforced 

concrete frame structures, typical for the Bulgarian structural practice from the XX century, are 

considered. The structures are identical in plan, but the first is one-storey and the other is three-

storey. For different solutions for retrofitting of the slabs for gravity loads, including change of the 

static scheme, a nonlinear static (pushover) analysis is performed. Based on the obtained results, 

some general conclusions for the relevance of the different solutions are given. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В строителната практика често се налага усилването на етажни подови конструкции по 

различни причина - проявена голяма деформативност, увеличаване на експлоатационното 

натоварване и други. Такова усилване обичайно няма за цел подобряване на глобалното 

поведение на конструкцията за поемане на хоризонтални въздействия. Влияние обаче има и то 

може и трябва да бъде отчитано при цялостната оценка на усилваната конструкция. 

                                                           
1
 инж. Т. Чардакова, докторант, УАСГ, кат. „Масивни конструкции” e-mail: tanq_chardakova@abv.bg 

Eng. T. Chardakova, Ph.D. student, UACEG, Dep. “Reinforced Concrete Structures” 
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2. ОТЧИТАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕТАЖНИТЕ ПЛОЧИ ВЪРХУ 

ГЛОБАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА 

В съвременното проектиране глобалното поведение на конструкцията се оценява 

основно чрез анализ по метода на крайноте елементи. Както е отбелязано в [2], обичайната 

практика е да се моделира плочата като безкрайно корава диафрагма. По този начин, обаче, не 

може да бъде отчетена нейната реална коравина и следователно закоравяването ѝ при 

усилване. Друг подход е да се моделира плочата чрез площни (shell) елемнти, при което, в 

зависимост от вида на използвания елемент, може да се зададе плочата с реалната и дебелина 

- началната или след усилването, но не може да се отчете предварителното натоварване  върху 

конструкцията преди усилването ѝ. Последното има значение поради факта, че усилващата 

част от конструкцията не участва в поемането на тези товари, съответно общата коравина на 

усилената плоча ще бъде различна от тази на еквивалентна монолитна плоча. Възможностите 

на съвременния изчислителен софтуер позволяват отчитането на максимален брой фактори, 

например чрез използване на специализирани за моделиране на стоманобетон обемни крайни 

елементи и активиране на усилващите части на конструкцията след първа стъпка на 

натоварване. В числения приемр, разгледан в тази статия, е изолзван този подход. 

 

3. ЧИСЛЕН ПРИМЕР 

За целите на изследването е разгледан числен пример на една типична за малките 

населени места в България стоманобетонна конструкция, състояща се от стоманобетонни 

плочи върху стоманобетонни греди и колони и пълнежна зидария (Фиг. 1). Такива сгради 

обикновено се състоят от един приземен или полувкопан етаж (над който е разглежданата 

плоча) и втори етаж, до който води външно стълбище, което е изпълнено върху насип и е 

отделено от основната конструкция. Покривната конструкция обикновено е дървена, 

стъпваща върху стоманобетонни греди и колони или директно върху тухлени зидове (на 

втория етаж няма стоманобетонни конструктивни елементи). Тук е разгледан вторият случай. 

Също така е разгледана и аналогична триетажна конструкция. 

За изчисленията е използван софтуерен продукт, базиран на метода на крайните 

елементи ANSYS&CivilFEM. Конструкцията се моделира със обемни крайни елементи от тип 

SOLID65, който е специализиран за моделиране на армиран или неармиран бетон. Елементът 

е способен на нелинейно поведение, напукване, смачкване и пълзене [1]. В моделите не е 

отчетено влиянието на пълнежната зидария. Приети са характеристики на материалите, 

съответстващи на бетон C12/15 и стомана АIII. Използван е модел на мултилинеен изотропен 

материал (Фиг. 2). Тъй като се разглежда глобалното поведение на конструкцията, се приема 

средна якост на бетона, равна на характеристичната плюс 8 MPa. Армирането на плочите е 

прието като за ставно подпрени по всичките страни (с конструктивна горна армиравка на 0,2 l 

от опората - съответната реална константа е отбелязана с тъмносин цвят на Фиг. 3) с 

армировка N8/20 в двете посоки. Колоните са запънати в основата си. Освен собственото 

тегло на конструкцията е прието вертикално натоварване върху гредите 80 kN/m
2
 (20 kN/m), а 

върху плочите - 2,5 kN/m
2
. При триетажната конструкция натоварването върху гредите е 

прието 50 kN/m
2
 (12,5 kN/m). Провежда се нелинеен статичен анализ. След решението от 

вертикални въздействия се решава конструкцията за хоризонтално въздействие, приложено 

във възелите греда-колона, което се увеличава до достигане на падащ клон на капацитивната 

диаграма, при което се получава загуба на конвергенция на анализа. За триетажната 

конструкция е прието триъгълниково разпределение на хоризонталното натоварване. 

За едноетажната конструкция са решени следните модели: 
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 М0 - неусилена конструкция (Фиг. 3а); 

 М1-1 - усилване на кръстосаноармираното поле с 10 cm стоманобетонна доливка 

отгоре без отчитане на предварителното натоварване; 

 М2-1 - усилване на двете полета с 10 cm стоманобетонна доливка отгоре без отчитане 

на предварителното натоварване; 

 М1-2 - усилване на кръстосаноармираното поле с 10 cm стоманобетонна доливка 

отгоре с отчитане на предварителното натоварване; 

 М2-2 - усилване на двете полета с 10 cm стоманобетонна доливка отгоре с отчитане 

на предварителното натоварване; 

 М3 - усилване на двете полета с по 3 mm FRP отдолу и в крайните зони отгоре (в 

зоната на отрицателни моменти). 

 Трябва да бъде отбелязано, че при такива ниски класове на бетона, усилването с FRP 

не е допустимо. Въпреки това тук е направен и такъв модел, за да се оцени 

тенденцията на влияние на такова усилване на плочата върху глобалното поведение 

на конструкцията. 

 Усилването само на кръстосаноармираното поле е свързано и с промяна на 

статическата схема, което е видимо от схемата на пукнатините за различните модели 

(Фиг. 4). 

 Като предварително натоварване на конструкцията преди усилването е прието 

собственото тегло на конструкцията и натоварването върху гредите. За целта е 

използван инструментът birth and death на ANSYS [1]. 

За триетажната конструкция са решени модели на неусилената конструкция (Фиг. 3б), 

както и три модела с усилена кръстосаноармирана плоча с доливка 10 cm отгоре, съответно на 

първи втори и трети етаж. 

Резултатите са представени чрез диаграмите "срязваща сила в основата - преместване" 

(Фиг. 5, Фиг. 6, Фиг. 7, Фиг. 8). 
 

 

Фиг. 1 Изследвана конструкция - план 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

 International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

332 

а)      б)  

Фиг. 2 Приети работни диаграми на материалите: а) бетон; б) стомана и FRP 

а)   б)  

Фиг. 3 Крайноелемнтни модели: а) едноетажна неусилена конструкция; 

б) триетажна неусилена конструкция 

 

       

а)     б)     в) 

Фиг. 4 Пукнатини и смачкване в плочата отгоре (едноетажна конструкция); 

а) модел М0; б) модел М1-1; в) модел М2-1. 
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а)        б) 

Фиг. 5 Диаграми "срязваща сила в основата - преместване на върха" за моделите на 

едноетажна сграда а) за моделите без отчитане на предвариелното натоварване; 

б) за моделите с отчитане на предварителното натоварване 

  

а)      б) 

Фиг. 6 Диаграми "срязваща сила в основата - преместване на първи, втори и трети етаж" 

за моделите на триетажна сграда: а) неусилена сграда; б) с усилена плоча на първи етаж 

 

  

а)       б) 

Фиг. 7 Диаграми "срязваща сила в основата - преместване на първи, втори и трети етаж" 

за моделите на триетажна сграда: а) с усилена плоча на втори етаж; 

б) с усилена плоча на трети етаж. 
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Фиг. 8 Диаграми "срязваща сила в основата - преместване на върха" 

за моделите на триетажната конструкция 

4. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Направено е сравнение на граничните товари и премествания по модели (Табл. 1 и 

Табл. 2). Пресматнати са относителните им стойности спрямо резултатите от неусиления 

модел: 

 

 

i
относ,i

неус.

i
относ,i

неус.

V
1         V 1 .100%

V

u
2         u 1 .100%

u

 
  
 
 

 
  
 
 

 

По отношение на едноетажната конструкция се наблюдава значително увеличение на 

граничните товари - до 28,4%, но намаляване на граничните премствания (до 29,3%). Когато 

се отчита предварителното натоварване върху конструкцията се получават по-големи 

гранични товари и гранични премествания. 

При триетажната конструкция се наблюдава намаляване както на граничният товар, така 

и на граничното преместване. Причините за това са две: увеличаването на вертикалното 

натоварване и промяната на статическата схема (разглежданите премествания са в средения 

възел). Също така трябва да се отбележи, че в тези модели не е отчетено предварително 

натоварване на конструкцията. най-неблагоприятно се оказва усилването на плочата на първи 

етаж. Междуетажните премествания намаляват при изнасяне на усилването в горните етажи 

(Табл. 3). 

Табл. 1 Гранични товари и премествания за едноетажната конструкция 

модел 
граничен хоризонтален товар гранично преместване 

абс., [kN] относ., [%] абс., [mm] относ., [%] 

M0 76,9 - 44,4 - 

M1-1 83,7 8,8  44,5  0,2  

M2-1 97,9 27,3  37,2  -16,3  

M3 83,5 8,5  31,4  -29,3  

M1-2 88,9 15,7  42,6  -4,0  

M2-2 98,8 28,4  43,7  -1,6  
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Табл. 2 Гранични товари и премествания за триетажната конструкция 

 

модел с усилена 

плоча на етаж 

граничен хоризонтален товар гранично преместване 

абс., [kN] относ., [%] абс., [mm] относ., [%] 

неусилена 75,5 - 39,2 - 

първи 70,8 -6,2 39,2 -0,1 

втори 75,8 0,5 37,1 -5,4 

трети 68,8 -8,8 31,7 -19,2 

 

Табл. 3 Междуетажни премествания при срязваща сила в основата 65 kN за 

триетажната конструкция 

 

Усилена плоча на етаж 
Δu3 Δu2 Δu1 

Mm mm mm 

неусилена 7,1 10,2 6,5 

първи 7,9 11,1 7,0 

втори 7,6 10,2 6,9 

трети 7,5 10,2 6,6 

 

5. ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

Като се вземат под внимание резултатите, получено от решението на числения приемр, 

както и направения анализ, могат да бъдат направени следните изводи по отношение на 

усилването на стоманобетонни плочи върху глобалното поведение на монолитни 

стоманобетонни рамкови конструкции: 

 Усилването на етажните плочи може да има значително влияние върху глобалния 

капацитет на монолитни стоманобетонни рамкови конструкции, особено за 

едноетажни сгради. Това влияние не винаги е положително. 

 Усилването със стоманобетонна доливка е по-благоприятно в сравнение с 

усилването с композитни матриали. 

 При усилване на единични плочи в многоетажни конструкции, по-благоприятно е 

усилването на плочите в горните етажи.  

 Предварителното натоварване на неусилената плоча оказва неблагоприятно влияние 

върху глобалното поведение на конструкцията, поради което е препоръчително да се 

разтовари максимално плочата преди усилването. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНА АРМИРОВКА ЗА СТОМАНОБЕТОННИ 

СЕЧЕНИЯ, ПОДЛОЖЕНИ НА СРЯЗВАНЕ И УСУКВАНЕ, СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 2 

 

Борислав Даалов 
1
 

 

Резюме 

Изведени са формули за определяне на ъгъла на наклона на натисковите диагонали при 

определяне на необходимата надлъжна и напречна армировка по Еврокод 2. Стойностите на 

ъгъла осигуряват минимално общо сечение на армировката. Проведено е числено изследване 

при различни съотношения на срязващата сила и усукващия момент. Разгледан е пример. 

 

DESIGN OF MINIMAL REINFORCEMENT FOR CONCRETЕ CROSS SECTIONS, 

SUBJECTED TO SHEAR AND TORSION, ACCORDING TO EC 2 

 

Borislav Daalov 

 

Abstract 

Some formulas have been deduced for determining the angle of the inclination of concrete strut 

at the design of longitudinal and cross reinforcement by Eurocode 2. The value of the angle ensure a 

minimal reinforcement. A numeral investigation was cared out at different correlations for the shear 

force and a torsion moment. Some example have been given. 

 

При използване на Еврокод 2 [2] за определяне на армировката при стоманобетонни 

сечения, подложени на чисто усукване, минималното количество армировка TA = swsl AA  се 

получава при ъгъл на наклона на натиснатия диагонал 45 . Това се вижда от  сумирането 

на напречната и надлъжна армировка съответно по формули (6.57) и (6.54) от [1]: 

slsw AA 













  g

f

u
tg

f

s

A

T

yd

k

ywdk

Ed cot
2

.                                                                (1) 

В (1) означенията имат следния смисъл : 

slA  е сечение на цялата надлъжна армировка при чисто усукване ; 

swA - сечение на необходимата напречна армировка; 

EdT  - изчислителна стойност на усукващия момент; 

Ak - площта на фигурата, заключена между осовите линии на свързаните помежду си 

стени, включително вътрешните кухини; 

s – разстояние между стремената ; 

 ik zu  периметър на сечението по осовите линии на стените (фигура 1); 

ydf  и ywdf  - съответно съпротивление на стоманата на опън и на срязване. 

Изчислителните съпротивления на стоманата за стремената и за надлъжната армировка 

имат близки стойности и не влияят съществено на сумата в (1). По-значително е влиянието на 
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s  и ku . Разстоянието между стремената s  обикновено е няколко пъти по-малко от 

дължината на периметъра ku . Това означава, че за gcot  трябва да се търси възможно най-

малката стойност, която е при 45 . 

Ако се цели минимизиране на армировката при комбинирано действие на срязване и 

усукване, трябва да се има предвид, че минималната армировка за поемане на срязването се 

получава при възможно по-малка стойност на  . При относително голяма напречна сила по 

отношение на усукващия момент общото количество на армировката ще бъде по-малко при 

по-малки стойности на  . Ако стойностите на усукващия момент са преобладаващи, 

минимизирането на необходимата армировка ще стане при по-големи стойности на ъгъла или 

направо при 45 . Веднъж приета някаква стойност на ъгъла при едно от усилията, тя трябва да 

бъде използвана и при изчисляването за другото усилие. 
 

 
А – осова линия 

В – външен ръб на ефективното напречно сечение, периметър u 

С – бетонно покритие на армировката 

 

Фигура 1 - Означения и величини за ефективно напречно сечение при усукване 

 

Необходимата напречна армировка при действие на срязваща сила EdV  за вертикални 

стремена (разположени под ъгъл от 90 градуса спрямо надлъжната ос на елемента) с брой на 

срезовете m  се определя по формула (6.18) от [1] 

tg
mzf

sV
A

ywd

Ed
sw   ,                                                                                                   (2) 

в която dz 9,0 е рамо на вътрешната двоица сили; 

d  - полезна височина. 

Като сумираме сеченията по (1) и (2), получаваме цялото сечение totsA ,  на армировката 

при едновременно действие на срязване и усукване. Параметърът, който ни интересува е 

ъгълът   на наклона на натиснатия диагонал. Търсим стойност на ъгъла, при която totsA ,  ще 

бъде най-малка. За целта приравняваме на нула първата производна спрямо   
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Умножаваме двете части на (3) с 2cosywdf  и получаваме уравнение за определяне на   
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От (4) изразяваме ъгъла 
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В (6) и (7) параметърът z трябва да бъде приеман за страната на сечението, при която се 

сумират тангенциалните напрежения от срязване и усукване. 

Ъгълът   може да приема стойности в границите  8,2145  съгласно [2]. 

По формули (6) и (7) получаваме големина на ъгъла, при която общата армировка ще 

бъде с екстремална стойност. За да сме сигурни, че този екстремум е минимум, трябва да 

проверим втората производна. Необходимо е тя да бъде с положителна стойност. 

Диференцираме още веднъж (3) по   и получаваме в резултат на преработка след умножаване 

с 2cos  

0
2

)cot(cos 332

2

,
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f

u
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f
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ywd

Ed
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ywdk

Edtots
.                       (3,а) 

В (3,а) функциите 2cos , tg  и cot  имат положителни стойности за интервала на 

изменение на  . Останалите параметри са с определени реални стойности, които не могат да 

бъдат отрицателни. Поради това втората производна е положителна и екстремумът е 

минимум. 

 

Числено изследване 

Чрез формула (7) ще бъде проведено изследване за влиянието на отношението между 

срязващата сила и усукващия момент. За коефициента К по (5) приемаме К = 1,0. Стремената 

са двусрезни, което е най-честа практика при усукване. 

Вариант 1 

Разглеждаме правоъгълно сечение 25/60 сантиметра като голямата страна е по посока на 

срязващата сила. Необходимите параметри на сечението са: 

площ А = 25.60 = 1500 2cm ; 

периметър u = 2(25+60) = 170 cm . 
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Съгласно [2] ефективна дебелина на стената на напречното сечение, поемащо усукващия 

момент, е 

cm
u

A
tef 8,8

170

1500
 .                                                                                (8) 

Стената с тази дебелина е разположена по периметъра на сечението. Площта, заградена 

от осовата линия, минаваща през средата на дебелината eft , е 

kA  = (25 – 8,8)(60 – 8,8) = 829,4 2cm , 

а периметърът по същата линия – 

ku = 2(16,2 + 51,8) = 136 cm . 

При полезна височина d = 56 cm за рамото на вътрешната двоица сили получаваме 

z = 0,9.56 = 50,4 cm . 

За намерените параметри прилагаме (7)   

)5,161(

136

)
4,50

4,829
1(

1362

Ed

Ed

Ed

Ed

T

V
s

T

V
s

tg







 .                                                    (9) 

В (9) присъстват две променливи величини, от които зависи големината на ъгъла  . 

Едната е разстоянието между стремената s. Тя ще бъде приета 10,15,20 и 25 сантиметра. 

Другата величина е отношението EdEd TV / , което ще бъде замествано със стойности 0,5; 1,0; 

2,0; 4,0 и 8,0. Това отношение се отнася за стойности на EdV  в kN , а EdT  в kNcm . Малките 

стойности отговарят на преобладаващо влияние на усукващия момент, докато големите – на 

срязващата сила. При заместване на kA  и z в (6) и (7) те трябва да бъдат изразени в 

сантиметри. 

Данните от изследването са поместени в таблица 1. 

Таблица 1 Стойности на   при различни отношения )(
kNcm

kN

T

V

Ed

Ed  

Ed

Ed

T

V
 

Вариант 1 Вариант 2 

s  (cm ) 2tg    s  (cm ) 2tg    

0,50 

10 1,47 50,5 10 0,59 37,5 

15 0,98 44,7 15 0,39 32,2 

20 0,74 40,7 20 0,29 28,3 

25 0,59 37,5 25 0,24 26,0 

1,00 

10 0,77 41,3 10 0,30 28,7 

15 0,52 35,8 15 0,20 24,1 

20 0,39 32,0 20 0,15 21,3 

25 0,31 29,1 25 0,12 19,2 

2,00 

10 0,40 32,3 10 0,15 21,3 

15 0,27 27,5 15 0,10 17,7 

20 0,20 24,1 20 0,08 15,6 

25 0,16 21,8 25 0,06 13,9 
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4,00 

10 0,20 24,1 10 0,08 15,6 

15 0,14 20,5 15 0,05 12,8 

20 0,10 17,5 20 0,04 11,1 

25 0,08 15,9 25 0,03 10,0 

8,00 

10 0,10 17,5 10 - - 

15 0,07 14,8 15 - - 

20 0,05 12,6 20 - - 

25 0,04 11,3 25 - - 

 

Някои стойности на ъгъла   от таблицата са извън граничните. Оставени са така, но на 

практика в тези случаи трябва да бъдат приети граничните стойности от 21,8 или 45 градуса. 

 

Вариант 2 
Разглеждаме същото сечение, но срязващата сила действа по посока на по-късата страна. 

Параметърът, който се променя, е полезната височина. При стойност d = 21 cm за рамото на 

вътрешната двоица сили получаваме 

z = 0,9.21 = 18,9 cm . 

За същите параметри при новата стойност на рамото прилагаме (7)   

)9,431(

136

)
9,18

4,829
1(
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Ed

Ed

Ed

Ed

T

V
s

T

V
s

tg







 .                                                     

Анализът на данните от таблицата при вариант 1 показва, че за малки стойности на 

срязващата сила спрямо усукващия момент ъгълът   е голям. Обратно – при големи 

стойности на отношението EdEd TV /  ъгълът намалява силно. Влиянието на разстоянието между 

стремената е по-слабо изразено. При по-малко разстояние ъгълът е по-голям и обратно – ако 

бъде увеличено разстоянието, ъгълът приема по-малки стойности.  

Най-общото заключение е, че при EdEd TV /    0,5 ъгълът може да бъде приеман на 

горната граница или 45 , а при EdEd TV /    4,0 - на долната граница или 8,21 . За 

междинни стойности следва да бъде използвана формула (7). 

Анализът на данните при вариант 2 показва, че при малки стойности на срязващата 

сила спрямо усукващия момент ( EdEd TV /    1,0) следва да бъде прилагана формула (7), докато 

при по-големи стойности ( EdEd TV /    1,0) за ъгъла  може да бъде приемана долната граница 

8,21 . 

 

Пример  

За сечение с размери 30/55 сантиметра да бъде определен ъгълът  , при който 

армировката за срязване и усукване ще бъде минимална. Действащите усилия са kNVEd 280 , 

kNmTEd 25  = 2500 kNcm. Полезната височина е d = 51 cm . Стремената са двусрезни, 

предвидено е нареждане през 15 сантиметра. 

По (8) определяме  

cm
u

A
tef 7,9

)5530(2

55.30



 ; 
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kA  = (30 – 9,7)(55 – 9,7) = 919,6 2cm ; 

ku = 2(20,3 + 45,3) = 131,2 cm . 

Рамото на вътрешната двоица сили е z = 0,9.51 = 45,9 cm . 

Приемаме К = 1,0 и прилагаме (7) като заместваме EdT  в kNcm 

)
9,45.2

6,919.2

2500

280
1(15

2,131.0,12



tg  = 2,70,     =  457,58  . 

Приемаме за ъгъла горната граница   = 45 . 
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СМЕСЕНО ФУНДИРАНЕ НА ИВИЧНИ ОСНОВИ И ШЛИЦОВИ ОПОРИ-БАРЕТИ 
 

Елена Демирева 
1
, Гергана Милушева 

2
 

 

Резюме 

Сградата, обявена в топ 5 на най-добрите магазини за хранителни стоки в света, е 

проектирана и изпълнена като смесена конструкция – стоманобетонни 2 етажа със стоманен 

покрив 33 x 34 m стъпващ само по контура на сградата.  

Площният обем, необходим за разполагане на основната функция – супермаркет - е 

повдигнат на едно ниво над терена. Под него е разположен паркинг за клиенти, оформен по 

естествените нива на площадката. Главният вход към търговската зала е достъпен посреством 

полегата рампа от главната улица, разположена на малко по-високо ниво от основния терен, 

както и от нивото на паркинга посредством подвижни пътеки, "травелатори". Повдигането на 

сградата "на кокили" позволява свободното премостване на подземното съоръжение и 

осигуряването на необходимите сервитути и отстояния за безпрепятственото му сервизиране в 

бъдеще. Осигурени са достатъчно паркоместа, което би било непостижимо, ако сградата беше 

проектирана директно на терена.  

Съгласно Наредби № 8 и 9 на МРРБ/13.08. 99 г. всички подземни комуникации трябва да 

се разполагат в тротоарите и пътните платна. Статията разглежда строителство в имот, през 

който преминава съществуващ подземен безнапорен колектор за отпадни води с размери 

240 х 340 cm и дълбочина над 5,0 m. Единият вариант да се избегне строителство върху 

колектора е той да бъде удължен т.е. да заобиколи имота, но това ще доведе до намаляване на 

естествения му наклон и пропускателната му способност, затова този вариант е неподходящ. 

Инженерното решение в случая е основите на сградата да премостят колектора. Заедно 

със изискуемия сервитут от по 2,0 m от двете страни на колектора, светлото разстояние което 

трябва да се премости е 9,0 m. Във височина, над котата на новата вертикална планировка е 

необходимо да се осигури нормална работа на багер, който при авария да разкопае около 

колектора и разположения в основата му дренаж. Т.е. стъпките на новата сграда трябва да 

осигурят устойчиви откоси с дълбочина 5,0 m, предавайки безпрепятствено усилията от 

сградата в дълбочина. 

Предмет на статията е слягането изчислено и измерено за смесено фундиране на ивични 

основи и шлицови опори. Шлицовите опори предават натоварванията в дълбочина под 

съществуващ подземен безнапорен колектор за отпадни води. Колекторът е с размери 

200 х 300 cm и диагонално пресича имота на 5 m дълбочина.  

При необходим сервитут около колектора по 2 m, част от контурните колони от покрива 

могат да стъпят около колектора на разстояние 9 m. Измерените слягания на колони, стъпили 

на шлицови опори и върху ивични основи показват добро съвпадение на изчислителните 

методи. 

 

MIXED FOUNDATION OF STRIPED BASES AND GROOVE SUPPORTS-BARRÉ 
 

Elena Demireva, Gergana Milusheva 

 

Abstract 

The building listed in the top 5 of the best food stores in the world, was designed and 
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implemented as a mixed structure - two concrete floors with steel roof 33 x 34 m foot only along the 

contour of the building. The area volume needed to deploy the main feature - the supermarket is 

raised to a level above the ground. Below it is a parking lot for customers shaped in natural levels of 

the site. The main entrance to the shopping center is accessible by the usual sloping ramp from the 

main street and is located on a higher level than the main plot and the level of the parking lot by 

moving walks "travelator". Raising the building "on stilts" allows free bridging the underground 

facility and providing the necessary easements and clearances for its smooth servicing in the future. 

Provided are enough parking places, that would be unattainable if the building was designed directly 

on the field. 

According to Ordinance № 8 and 9 MRRB/13.08.1999 all underground utilities must be placed 

in the sidewalk and roadway. The paper deals with development in the property through which an 

underground non-pressure manifold wastewater 240 x 340 cm size and depth over 5,0 m. One option 

to avoid construction on the collector is being extended ie to circumvent the property, but it will 

reduce its natural slope and carrying capacity, so this option is inappropriate. Engineering solution in 

this case is the basics of building bridging collector. Along with the required easement from 2,0 m on 

both sides of the collector, the distance is 9,0 m. In height above the elevation of the new landscaping 

is necessary to ensure proper operation of the excavator which in an emergency to excavate around 

the collector and the located at its base drainage. I.e. steps of the new building should provide stable 

slopes with depth 5,0 m, flow freely the loads on the building deep. 

Subject of the article is subsidence calculated and measured composite foundation of strip 

foundations and diaphragm support. The diaphragm supports transmit loads in depth below existing 

underground non-head sewage collector. The collector is sized 200 x 300 cm diagonally crosses the 

property at 5 m depth. 

When needed easement around the manifold 2 m, part of the contour on the roof pillars can 

tread around the manifold off 9 m. Measured subsidence columns standing of diaphragm pillars on 

striped bases show good matching calculation methods. 

 

Увод 

Съществен фактор, определящ инженерно-геоложките условия за строителството, са 

физико-механичните свойства на почвите, нивото на подземните води, проявата на 

земетресения, свлачищата, сляганията на почвата, набъбването на глини, ерозията и др. Наред 

с това човешката дейност създава множество промени и инженерни проблеми при 

строитеството на сгради и съоръжения. 

Нормите и правилата за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени 

места са систематизирани в Наредби № 8 и 9 на МРРБ/13.08. 99 год. Съгласно тази наредба 

всички подземни комуникации трябва да се разполагат в тротоарите и пътните платна. 

Статията разглежда строителство в имот, през който преминава съществуващ подземен 

безнапорен колектор за отпадни води с размери 240 х 340 cm и дълбочина над 5,0 m. 

Конкретното решение за обекта и проведения мониторинг на сляганията, позволяват да се 

препоръча този тип смесено фундиране като сигурно и икономично, не само в конкретния 

случай, а и  при насипи с различна мощност.  

 

Избор на фундиране 

Единият вариант да се избегне строителство върху колектора е той да бъде удължен т.е. 

да заобиколи имота, но това ще доведе до намаляване на естествения му наклон и 

пропускателната му способност, затова този вариант е неподходящ. 

Инженерното решение в случая е основите на сградата да премостят колектора. Заедно 
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със изискуемия сервитут от по 2,0 m от двете страни на колектора, светлото разстояние което 

трябва да се премости е 9,0 m. Във височина, над котата на новата вертикална планировка, е 

необходимо да се осигури нормална работа на багер, който при авария да разкопае около 

колектора и разположения в основата му дренаж. Т.е. стъпките на новата сграда трябва да 

осигурят устойчиви откоси с дълбочина 5,0 m, предавайки безпрепятствено усилията от 

сградата в дълбочина. 

Инженерно-геоложки проблеми създават и плитко разположените подземни води. Те 

затрудняват строителството и усилват колебанията на повърхностния земен слой при 

сеизмични въздействия. 

Конструктивното решение е да бъдат изградени шлицови стени предаващи 

натоварванията в дълбочина под дъното на колектора със съответния сервитут.  

Изискванията, които собственика на колектора – „Софийска вода” има към 

строителството на обекта, са около колектора с външни размери ширина 3,4 m и височина 

2,4 m, да има не по-малко от 2 m от двете страни сервитут, а разстоянието над него до 

сградата да е минимум 4 m. 

Основния проблем, който трябваше да се разреши беше така да бъдат предвидени 

стъпките и да бъде съобразена геологията, че да може и сградата и колектора да 

функционират нормално и безпроблемно.  

 

Геология 

Проучваната площадка е разположена върху алувиални отложения, покриващи 

плиоценските отложения на Лозенецката свита. Теренът е подравнен изкуствено, като 

повсеместно върху естестения терен са натрупани разнородни насипи с мощност от 2,5 m до 

4 m. Проучването обхваща горната приповърхностна част на геоложкия разрез до дълбочина 

8m по сондажни колонки и динамична пенетрация до 10 m. 

Разглежданата територия представлява изразена негативна релефна форма, оформена 

от коритото на р. Дървенишка, чието русло е на около 500 м източно от имота. Подземни води 

са с голям градиент над 8% и се установяват на дълбочина от 2,6 до 5 m. Фиг. 1 
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Фиг. 1. а, Ситуация, сондажи, 
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ТАБЛИЦА С ЛИТОЛОЖКО ОПИСАНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИЗИКОМЕХАНИЧНИТЕ

СВОЙСТВА НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИТЕ ПЛАСТОВЕ

5 глинест пясък

6

Среден чакъл-разнозърнест
38% пясък U=54Пр.1

Пр.2
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глинест пясък

7
глина , прахова, полутвърда,
 много влажна
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Фиг. 1. б, Профил 1-2 и литоложки даннии 
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Относно конструкцията и архитектурата на сградата 

Сградата, обявена в топ 5 на най-добрите магазини за хранителни стоки в света, е 

проектирана и изпълнена като смесена конструкция – стоманобетонни 2 етажа със стоманен 

покрив 33 m x 34 m стъпващ само по контура на сградата.  

Площният обем, необходим за разполагане на основната функция – супермаркет - е 

повдигнат на едно ниво над терена. Под него е разположен паркинг за клиенти, оформен по 

естествените нива на площадката. Главният вход към търговската зала е достъпен 

посредством полегата рампа от главната улица, разположена на малко по-високо ниво от 

основния терен, както и от нивото на паркинга посредством подвижни пътеки, "травелатори". 

Повдигането на сградата "на кокили" позволява свободното премостване на подземното 

съоръжение и осигуряването на необходимите сервитути и отстояния за безпрепятственото му 

сервизиране в бъдеще. Осигурени са достатъчно паркоместа, което би било непостижимо, ако 

сградата беше проектирана директно на терена.  

 

Конструктивни решения на фундирането 

В участъка с насипи до 2,5 м, сградата е фундирана на касетирана основа, при осови 

разстояния 6 и 9 м между стъпките на колоните. Преходът към по-големите насипи е 

преодолян с чакълеста възглавница В зоната на колектора, сграда стъпва на колони групирани 

по две оси – ос ІІ и ос ІІІ, на 250 cm светло външно разстояние от габаритните размери на 

колектора 300/205. Разстоянието между осите е 860 cm. Предаването на товарите към земната 

основа е чрез къси (600 х 250 х 60 cm) шлицови опори. Дълбочината, до която 

стоманобетонните шлицови опори достигат е 270 cm под котата на дъното колектор. 

Шлицовите стени са обединени с греди - ростверк, в които се насаждат колоните. Под всяка 

колона симетрично е разположена шлицова опора. Фиг. 2.  
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Фиг. 3. Напречен разрез през оси ІІ и ІІІ през колектора. 
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Фиг. 4. Касетираното 

фундиране обединява 

гредите на шлицовите 

опори и ивиците в 

останалата част от 

основите.  

 

Изпълнението на шлицовите опори предхожда технологично изпълнението на 

фундирането на касетирани ивични основи на останалата част от сградата. По този начин, 

около колектора се изгражда стоманобетонна преграда, възпрепятстваща предаването на 

допълнителни товари към него. 

Така при необходимост от работа по колектора, изкопните работи са защитени от 2 

паралелни шлицови стени. Дълбочината им на залягане и предаване на товарите, осигурява 

сигурност на сградата, както по време на строителството и експлоатацията й, така и при 

евентуални дейности, свързани с разкриване на колектора. 

 

Методика за поемане на вертикални натоварвания/сили 

Основните изисквания при изчисленията на шлицовите стени, съгласно нормите за 

проектиране по метода на граничните състояния, са по: 

 Първа група 

– носеща способност на материала на стената и ростверка; 
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– на пукнатини при шлицовата стена или ростверка. 

– носеща способност на почвата около и под шлицовата стена; 

 Втора група – на деформации 

– слягане (вследствие на вертикални товари); 

– на хоризонтално преместване на горния край; 

На носеща способност на материала и за пукнатини на стената и ростверка изчислението 

се извършва в съответствие с „Бетонни и стоманобетонни конструкции. Норми за 

проектиране” и съгласно БДС 8497-71 и БДС 9075-71. 

На носеща способност на земна основа- този тип фундаменти се изчисляват за 

основното съчетание на изчислителните товари при приет коефициент на натоварване, а на 

деформации за същото съчетание при приет коефициент, равен на 1. 

При изчисляване по второто гранично състояние се изисква допълнително да бъде 

спазено условието: 

S < Sгр        (1) 

където S е изчислителната деформация (слягане, хоризонтално преместване) на 

фундамента, а Sгр е граничната деформация.  

При определяне носещата способност се използват изчислителните якостни 

характеристики на почвата: 

8,1
;

2,1

нн c
c        (2) 

При изчисляване на фундамента се приема, че всички усилия на основната плоскост на 

ростверка се поемат само от самите шлицови стени. 

Носимоспособността на един шлиц се определя по познатата формулата, използвана и 

при пилоти: 

 i

n

1
iiR

1

f.l.muA.R.m
k

m
N      (3) [1] 

където: 

R – изчислителното съпротивление на почвата под шлица, определя се в зависимост от 

вида и консистенцията (зърнометричния състав) на почвата при върха и разстоянието от 

повърхността на терена до върха на шлица; 

А – площта на опиране, равна на напречното сечение на шлица; 

u – периметърът на напречното сечение; 

fi – изчислителното съпротивление на околно триене за всеки пласт (ако пластовете са с 

дебелина над 2 m или по-малко); определя се в зависимост от вида и консистенцията 

(зърнометричния състав) на почвата от всеки (естествен или изкуствено въведен) пласт и 

разстоянието zi  от повърхността на терена до средата на пласта; 

li – дебелина на всеки преминат от шлица пласт; 

mR и mf  - коефицентите за условия на работа на почвата, зависещи от начина на забиване 

и вида на почвата. 

Изчислителното натоварване на единичния шлиц се получава по формулата: 

21.KK

N
P         (4) 

където К1 и К2 са коефиценти на сигурност на почвата, определени чрез изчисления, 
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основаващи се на определено (отчетено) върхово съпротивление и околно триене. 

Това дава възможност за сравнение между носимоспособността на 1 шлицова опора и 

един сондажен пилот. Примерно сравнение за 1,0 м шлиц и 1,0 м сондажен пилот Ф350 мм, 

забити 1 м здрава почва, показва че носимоспособността на една шлицова опора се равнява на 

12 пилота. 

параметри шлицова опора 

дължина  

ширина 

d = 

в = 

2,50 

0,60 

m 

m 

периметър u = 6,2 m 

лице на шл. стена a = 1,5 m
2
 

 

Върхово съпротивление в среден чакъл – R = 1000 kPa на дълбочина 7,5 от терена при 

шлицова опора с дължина 6,0 м. 

 kN421,10705,1.1000.1
4,1

1
Nвърх    

Изчисления за носимоспособност на околно триене на шлицова опора 

пласт кота разлика 
дължина на 

стената 
Zi fi li K1 (fi.li)/k1 u,m 

№ m m  M m  m   6,2 

  от до         

I чакъл 6 7 1,0 1 6,5 56 1,0 1,4 40 6,2 

Дължина на шлица Lп = 6,00 m ΣPп = 248 kN 

 

Общо за шлица 1070,42 + 248 = 1318,42 kN 

Носпособност на единичен пилот Ф350 
 

Геометрия, обиколка d = 0,350 m 

периметър u = 1,1 m 

лице на шл.стена a = 0,096 m
2
 

 

Върхово съпротивление в среден чакъл– R = 1000 kPa на дълбочина 7,5 от терена при 

пилот с дължина 6,0 м. 

 kNN върх 721,68096,0.1000.1
4,1

1
  

 

Изчисления за носимоспособност на околно триене на сондажен пилот Ф350 

пласт кота разлика 
дължина на 

пилота 
Zi fi li K1 (fi.li)/k1 u,m 

№ M m  m m  m   6,2 

  от до         

I чакъл 6 7 1,0 1 6,5 56 1,0 1,4 40 1,1 

Дължина на пилота Lп = 6,00 m ΣPп = 44 kN 
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Общо за пилот Ф350 - 68,72 + 44 = 112,7 kN към 1318,42 kN за шлицова опора. 

 

За конкретния обект една шлицова опора поема върхово натоварване 1070,42 кN, околно 

триене 1157,71 kN или общо за шлица 1070,42 + 1157,71 = 2228,13 kN 

Изчислителното натоварване на единичния шлиц: 

kN
KK

N
P 52.1591

4,1

13,2228

. 21

   

Получените усилия са по-големи или равни на усилията в колоните по оси ІІ и ІІІ. 

Условия на огъване и срязване 

Конзолните корави опори се изчисляват на огъване и срязване като се отчита само 

хоризонталната компонента на усилието, без да се отчита съдействието и благоприятния 

ефект на вертикалната компонента.  

Изчислението на носещата способност на корав правоъгълен стълб, подложен на 

хоризонтален натиск и момент, която може да понесе конструкцията при дълбочина на 

запъване в здравия пласт 6м, се определя по формулата: 

kN463
6.868,03,1

2

2,0

2

6,0
2,0.5,2.250741.6.63,0

h.868,0e

2

a

2

a
NEh.63,0

Н
1

x0
pl1

гр 

























  

463kN>67,2+152,4.1,0=219kN 

е =1,3м - е рамото на силата до горен ръб здравия пласт; 

Epl - пасивното съпротивление на почвата в опорната зона за дълбочина z0  0,6.hi; 

определя се по формулата: 

  kN7412854564.7,1.21.219.4.3.5,0EE.K.KE 2
c,p,phbpl    

kN1252,0.5,2.250a
3

1
.b.RoN xo   

където: 

Кb е коефициентът на формата, който се определя по формулата: 

sin
a

b
1K

0

0
b  - 

Кh - коефициентът за пространствено действие на опората в дълбочина, който се 

определя по формулите: 

44,1
5,2

6,3
3,013,01

0

0 
b

z
Kh  за 33,3

b

z

0

0  ; 

Ep, и Ер,c са пасивните реактивни сили от триене и кохезия при  = 0°, които се 

определят по формулите: 




















2
45tgbhz

2
45tgbz

2

1
E 2

0000
2

0
2
0,p
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2
45tgbcz2E 00c,p


 

където: 

 и с - изчислителните якостни характеристики. 

Действителният коефициент на сигурност на опората по носеща способност трябва да 

отговаря на условието: 

3,11,2
6,219

463

Е

Н
К

х,св

гр

сиг   Условието е изпълнено. 

където Есв,х е хоризонталният натиск върху опората. 

Шлицовата опора се изчислява за второ гранично състояние при: 

 изключване на триенето по дъното и стените, както и на облекчаващ земен натиск 

зад опората; 

 осово разстояние b1  2b0. 

Разпределението на диаграмите на реактивния земен натиск върху вкопаната част h1 на 

опората е, както следва: 

по дъното - триъгълна диаграма, с основа ах  a0; 

по вертикалната стена долу - s012,p .b.h.4,0.
2

1
E  ; 

по стената горе - 001l,p .b.h.6,0.
3

2
E   (парабола); 

нулевата точка О е на разстояние под повърхността на здравия пласт z0 = 0,6.6 = 3,6 m 

ръбовото хоризонтално напрежение (s) се определя от реакцията (Ер,2): 

kPa250kPa247
6.5,2.4,0

741.2

bh4,0

E2

01

2,p

s   

2,p
x
св1,p ЕEE   

максималното хоризонтално напрежение (0) при горната повърхност на здравия пласт 

се определя по формулата: 

kPa5,123
6.5,2.6,0

741.5,1

bh6,0

E5,1

01

1,p

0  . 

максималното ръбово напрежение (a) в основната плоскост на опората се определя по 

формулата: 

kPa7,166
5,2.6,0

125.2

ba

N2

0x

a   

Съдействие на земната основа под ростверка не е отчитано, тъй като то е в полза на 

сигурността. Допуска се, да се взема под внимание при висящи опори с нисък ростверк и при 

обосновка в проекта. 
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Проверка за определяне на хоризонталното преместване ΔХ на горния край на 

шлицовата опора и на ъгловото завъртане ψ, предизвикано от комбинираното действие 

на хоризонтални сили и огъващи моменти. 

Необходимо е да се изпълни условието: 

ΔХ< ΔХгр      (5) 

ψ <ψгр       (6) 

където ΔХ и ψ са изчислените стойности на хоризонталното преместване на горния край 

на шлица и ъгловото завъртане, а ΔХгр и ψгр са граничните допустими стойности на тези 

величини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Схема за изчисление на ΔХгр и ψгр 

I.E2

l.M

I.E3

l.H
l.ψXXΔ

Б

2
o

Б

3
o

ooo +++=    (7) [2] 

Xo и ψ се определят по формулите: 

M.δH.δX HMoHHo +=      (8) 

oMMMHo M.δδψ +=      (9) 

000053,0
78,0.205000.66,0

441,2

I.Eα

A
δ

3
Б

3
1

o
HH ===  

000023,0
78,0.205000.66,0

621,1

I.Eα

B
δδ

2
Б

2
1

o
MHHM ====  

0000166,0
78,0.205000.66,0

751,1

I.E.α

C
δ

Б

o
MM === , 

където 

K16 HH

MH

HH

MM
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5

Б

пр

I.Е

d.K
α =  

5
35,2.6,0.205000

12.20000
α = =0,78   96,36.66,0l.αl ===  

00328,0116.000023,011.000053,0Xo =+=  

00198,0116.0000166,0000023,0ψo =+=   

m0056,0000385,000198,000328,0000385,0ψXXΔ oo =++=++=  

004.000236,0000385,000198,0001317,0ψψ o ≤=+=+=  гранично допустимо 

Измерените по време на строителството и по време на експлоатация слягания в колоните 

над шлицовите опори и колона 41 – най-отдалечена от шлицовите опори, показаха минимални 

неравномерни слягания. 

 

№ 

колона 

06.10.2100 

На стърчащи 

колони 

16.11.2011 

В груб строеж 
(m) 

23.02.2012 

В експлоатация 
)m(Δ  

14 580.509 580.505 0.004 580.505 0.004 

15 580.340 580.338 0.003 580.338 0.003 

16 580.296 580.293 0.002 580.293 0.002 

41 581.149 581.149 0.000 581.152 0.003 

 

Изводи и заключения 

Наличието на разнородни насипи, налага или изгребването им или дълбоко фундиране. 

Обикновено възприемаме пилотите като възможност за предаване на товарите към по-

дълбоко залягащ пласт с достатъчна носимоспособност. Статията представя възможността да 

се фундира с шлицови опори, по икономично, при големи отвори и тежко натоварени 

фундаменти. Особено подходящи са шлицовите опори при  високо ниво на подземните води и 

несвързана почва.  

Измерените и изчислени премествания показват незначителни разлики, т.е. 

незначителни слягане и крен, което при статически неопределимите конструкции е от 

съществено значение. 
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Етапи от строителството 
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РОЛЯТА НА СФЕРИЧНИЯ ЕТАЛОН НА СГРАДНАТА ОБВИВКА В 

ПРЕДПРОЕКТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ 
 

Александър Димитров 
1
 

 

Резюме 

В доклада, чрез множество практически казуси, се представя широката приложимост на 

методика за оценка на енергийните характеристики на сградите и техните инсталации 

чрез класа (CEEEnv) и индекса (IEEEnv) на енергийна ефективност на сградната обвивка, 

наречена методика на сферичния еталон. Действащата по настоящем Наредба № 7 за 

енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради [1] има 

принципно ограничие, тъй като не се отчита общия интегритет в сградната обвивка на 

плътни и остъклени компоненти, влиянието на стереометричната форма на сградите, степента 

на тяхната остъкленост и зависимостта на енергийните функции на обвивката от строителната 

конструкция. Като цялост тя е предназначена за дискретни оценки на топлопреноса и 

представляват регрес в устройството на нашата нормативна база в сравнение с тази от 

осемдесетте и деветдесетте години(вж. [2]). 

В настоящия доклад се предлага обобщения коефициент на топлопреминаване на 

сферичния еталон 
2
, наречен „UShSt – вейлю” 

3
, да бъде стандартизиран и нормативно 

узаконен за използване в проектантската практика, тъй като чрез него се създава възможност 

за прогнозиране на ключови характеристики на сградите, касаещи сградната обвивка и 

енергийното оборудване на сградата във фаза предпроектирани проучвания. Този акт ще 

възстанови съществуващата до 2004 г. норма за изграждане на интегралната топлоизолация на 

сградната обвивка [2]. 

Основната дефинитивна релация в предлаганата методика се явява изразът за 

изчисляване на препоръчаната стойност на обобщения коефициент на топлопреминаване 

на сградната обвивка 
fRe

EnvU  като функция на класа  EnvCEE  и индекса ( EnvIEE ) на енергийната ù 

ефективност, следваща от ур. (222) [4]: 
Env

ref0

666,0

Buil
ShStEnv

cRe

Env IEE
RA

V
84,4UIEEU  , където - EnvIEE  - 

индекс на енергийна ефективност на сградната обвивка; - ShStU - обобщен коефициент на 

топлопреминаване на сферичния еталон, наречен „UShSt - вейлю“; 

 ref0

666,0

Buil0

666,0

BuilrefSpSt RAV84,4AVU84.4U  ; - А0 и VBuil - площ на околна повърхност и 

строителен обем на проектираната сграда; - Uref = 1/Rref – референтна стойност на 

коефициента на топлопреминаване/ топлинно съпротивление на енергиния еталон (да 

подлежи на периодично нормиране в [1]);  

Тогава mU , оценката на обобщения коефициент на топлопреминаване на проектираната 

сградната обвивка (текущата стойност) трябва да удовлетворява изискването 
cRe

Envm UU   т.е. 

оценката на обобщения коефициент на топлопреминаване на проектираната сградната 

обвивка трябва да бъде по-малък или равен на препоръчаната му стойност 
fRe

EnvU , която се 

определя от изискванията на инвеститора за избран клас на енергийна ефективност  EnvCEE . 

                                                           
1
 Проф. д.н. д-р инж. Александър Димитров, Катедра „Конструиране на сгради и съоръжения” в Европейския 

Политехнически Университет, Р. България 
2
 За енергиен еталон се приема въображаема сграда без остъклени елементи, обем, равен на проектираната сграда 

и със сферична форма (поради минималната площ) – т. нар. Сферичен еталон. 
3
 Подробностите са дадени в [3] и [4]. 
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THE ROLE OF THE SPHERICAL STANDAED OF THE BUILDING 

ENVELOPE IN THE PRELIMINARY INVESTMENT DESIGN 

 

Alexander Dimitrov 
1
, 

 

Summary 

The report, through multiple case studies, presents the general applicability of the methodology 

for assessing the energy performance of buildings and their installations by class (CEEEnv) and index 

(IEEEnv) energy efficiency of the building envelope, including: recommended „UEnv - value“, optimal 

insulation layer thickness- δIns, class of energy efficiency CEEEvl – evaluated, the predicted energy 

consumption for Heating/Cooling (annual or per month) of the building, according CEEEnv, estimate 

power or capacity required for building energy system components (Heat /co-generators, heat pumps, 

chillers and so on), the predicted size, amount of materials, used into the logistical infrastructure – 

pipe, duct , wiring networks of H, V, AC & El installations.  

Currently existing Code № 7 for energy efficiency, heat and energy saving in buildings [1] is 

generally limited, as it does not take into account the overall integrity of the building envelope of 

solid and glazed components, the influence of stereo-metrical shape of the buildings, their degree of 

glazing and the dependence of the energy functions on the building envelope. Overall, it is designed 

for discrete estimates of the heat transfer and represents a regression in our regulatory framework 

than that of the eighties and nineties (see [2]). This report proposes the total coefficients of 

transitivity of the spherical standard called "UShSt - value" be standardized and legally validated for 

use in design practice, as it establishes the opportunity to predict the key characteristics of the 

buildings related to the building envelope power machinery equipment and the building phase 

preliminary studies. This act will restore to the existing 2004 norm to build of the integrated thermal 

insulation of the building envelope [2]. 

The main definitive relationship in the proposed methodology is an expression for calculating 

the recommended value of the total coefficient of transitivity of the building envelope 
fRe

EnvU  as a 

function of the class (CEEEnv) and the index (IEEEnv) its energy efficiency following Eq.: 

Env

ref0

666,0

BuilcRe

Env IEE
RA

V
84,4U  , where - IEEEnv is the index of energy efficiency of the building envelope; 

ofA0 and VBuil - surrounding surface area and volume of construction project building; Uref = 1/Rref - 

coefficient of the thermal conductance/ thermal resistance of the energy standard (subjected to 

periodic normalization in [1]). 

Then the assessment of the total coefficient of thermal transitivity of the projected building 

envelope (current value) shall satisfy the requirements 
cRe

Envm UU  , i.e. the evaluation of total thermal 

[1] which is determined by the investor's requirements for selected energy efficiency class 
2
. 

 

Key words: preliminary investment design, indexes and classes of energy efficiency, spherical 

standard 

 

1. Въведение 

От 2004 г. понятието „енергийна ефективност“ е ключова дума в множество документи, 

                                                           
1
 Alexander Dimitrov, prof. D.Sc. Ph.D. C.Eng. at the Department of Construction of Buildings and Facilities, European 

Polytechnic University 
2
 The relationship between CEEEnv and IEEEnv is given in a correlation table [3], [4]. 
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създавани от държавната администрация, но до сега няма подходяща методика, използвана в 

дву или поливариантните предпроектните инвестиционни проучвания, обвързана с конкретни 

стандартизирани мерни единици на енергийната ефективност.  

Съгласно действащата понастоящем Наредба № 7 [1] строителните елементи 

трябва да бъдат проектирани така, че отговарят на условието: 

(1)                      
normi UU  , 

където KmW,U 2

norm  референтна стойност на коефициента на топлопреминаване на 

различните типове компоненти на сградната обвивка (вж. Табл.1 
1
); 

KmW,U 2

i
 коефициент на  топлопреминаване на i

-тия
 строителен елемент. 

Приложението на условието 1) и на нормативните стойности от Табл.1
1
 в методики за 

предпроектни инвестиционни проучвания, обаче има принципно ограничие, тъй като не се 

отчита общия интегритет в сградната обвивка на плътни и остъклени компоненти, влиянието 

на стереометричната форма на сградите, степента на тяхната остъкленост и зависимостта на 

енергийните функции на обвивката от строителната конструкция. Като цялост то е 

предназначено за дискретни оценки на топлопренос и представляват регрес в устройството на 

нашата нормативна база в сравнение с тази от осемдесетте и деветдесетте години(вж. [2]) 
2
. 

В настоящия доклад се предлага обобщения коефициент на топлопреминаване на 

сферичния еталон
3
, наречен „UShSt - вейлю“

4
, да бъде стандартизиран и нормативно узаконен 

за използване в проектантската практика, тъй като чрез него се създава възможност за 

прогнозиране на ключови характеристики на сградите, касаещи сградната обвивка и 

енергийното оборудване на сградата във фаза предпроектирани проучвания. Този акт ще 

възстанови съществуващата до 2004 г. норма за изграждане на интегралната топлоизолация на 

сградната обвивка [2]. 

Предлаганата в настоящия доклад методика, базираната на прилагането на сферичния 

еталон ще реабилитира обобщения коефициент на топлопреминаване на сградната 

обвивка EnvU
5
, като строителна норма, отчитаща нейния интегритет. Методиката е 

приложима за предсказване на характеристиките на самата сграда в случаите, при които 

основните енергийните товари се получават през периметърните ù части, както това се случва 

при жилищните, обществените и комерсиалните строежи.  

                                                           
1
 Табл. 1 – Извадка от БДС en iso 6446: 2008[1] 

 Елемент на 

обвивката 

Референтно съпротивление 

на топлопреминаване - Rref 

Референтна стойност Uref на 

коефициента на топлопреминаване 

1 Външ. стени 2,86 m
2
K/W 0,35 W/m

2
K 

2 Вътр. стени 2,0 m
2
K/W 0,5 W/m

2
K 

3 Под. плоча/н 2,0/ 2,5 m
2
K/W 0,5/ 0,4 W/m

2
K 

4 Под.плоча/з 2,22 m
2
K/W 0,45 W/m

2
K 

5 Покрив, т. 3,57 m
2
K/W 0,28 W/m

2
K 

6 Покрив, ст. 3,33 m
2
K/W 0,3 W/m

2
K 

7 Врата, външна 0,45 m
2
K/W 2, 2 W/m

2
K 

 

2
 Сградният интегритет се отчита чрез обобщен коефициент на топлопреминаване на сградата:  КmkW

TA

Q
k 2

0

сгр

сгр


  ; 

3
 За енергиен еталон се приема въображаема сграда без остъклени елементи, обем, равен на проектираната сграда 

и със сферична форма (поради минималната площ) – т. нар.Сферичен еталон. 
4
 Подробностите са дадени в [3] и [4].  

5
 Дефиниран чрез изразите:  2

0

Env
Env KmkW

TA

Q
U


  или  

0

31j 61i j,ij,i

Env
A

AU
U
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Основната дефинитивна релация в предлаганата методика се явява изразът за 

изчисляване на препоръчаната стойност на обобщения коефициент на топлопреминаване 

на сградната обвивка fRe

EnvU  като функция на класа  EnvCEE  и индекса ( EnvIEE ) на енергийната ù 

ефективност, следваща от ур.(222) [4]:  

Env

ref0

666,0

Buil
ShStEnv

cRe

Env IEE
RA

V
84,4UIEEU   , 

където: 

 EnvIEE  - индекс на енергийна ефективност на сградната обвивка;  

 
ShStU - обобщен коефициент на топлопреминаване на сферичния еталон, наречен 

„UShSt - вейлю“  ref0

666,0

Buil0

666,0

BuilrefSpSt RAV84,4AVU84.4U  ; 

 А0 и VBuil - площ на околна повърхност и строителен обем на проектираната сграда; 

 Uref = 1/Rref – стойност на коефициента на топлопреминаване/ топлинно 

съпротивление на енергийния еталон (подлежи на периодично нормиране в [1]);  

Тогава mU , оценката на обобщения  коефициент на топлопреминаване на проектираната 

сградната обвивка (текущата стойност) трябва да удовлетворява модифицираното ур.(1) във 

вида: 

(2)                           cRe

Envm UU   

т.е. оценката на обобщения коефициент на топлопреминаване на проектираната 

сградната обвивка трябва да бъде по-малък или равен на препоръчаната му стойност fRe

EnvU , 

която се определя от изискванията на инвеститора за избран клас на енергийна ефективност 

 EnvCEE . Това дава възможност още на етап предварително проектиране, когато са зададени 

само общи характеристики на строежа като строителен обем VBuil , площ околна повърхност 

А0 и клас на енергийната ефективност на проектираната сграда да бъде направена оценка на 

обобщения коефициент на топлопреминаване на проектираната сградната обвивка. 

Приложението на израза 2) е илюстрирано в Табл. 2 в първия ред (формула № 1а), където за 

сграда със строителен обем 567 m
3
, обща околна повърхност 450 m

2
 и клас на енергийна 

ефективност на обвивката B е получена препоръчаната стойност на обобщения коефициент 

на топлопреминаване на сградната обвивка да достигне стойността  KmW26,0U 2cRe

Env  . 

Така изчислената величина следва да бъде „архитектурно постигната” в работната фаза на 

проектирането например, чрез вариране на характеристики на сградната обвивка. 

Важно следствие от акта на нормативното въвеждане на сферичния енергиен еталон се 

явява използването на установената в [3, ур.219] връзка между дебелината на изолационния 

слой на обвивката  ec  и индекса на енергийна й ефективност  CEE

EnvIEE , респективно класа на 

енергийната й ефективност  EnvCEE  *: 

  5,0CEE

Env

ref

Ins
ec IEE

U





 (Тук Ins е коефициента на топлопроводимост на изолационния 

слой). 

Понастоящем, прякото приложение на цитирания горе израз е свързано с изчисляването 

на необходимата допълнителна топлоизолация при саниране на сградната обвивка за 

достигане на зададен Клас на енергийна ù ефективност (Вж. Example 6, pp. 225 [4]). 

* Релацията между и се задава с т.нар.“Таблица на съотвествието“ [4, Табл. 8], 

подлежаща на нормативно узаконяване. 
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Тази възможност е илюстрирана и в Табл. 2 – ред втори, където за сграда с Клас на 

енергийна ефективност на обвивката В и 
EnvIEE  = 0,875, след прилагане на формула № 2б) се 

получава дебелина на слоя на допълнителната изолация 0,07 m.  

В случаите, когато обаче се изисква дву или поливариантно проектиране, както това е 

показано в Табл. 3 – ред 2, чрез посочения израз може да се направи оценка за количествата на 

използваните изолационни материали и тяхната стойност при промяна на заявеното от 

инвеститора изискване за клас на енергийна ефективност. Така след кратки изчисления 

например за гр. Варна, при условията посочени в Табл.3, може да се прогнозира, че ако СЕЕ 

от Е се повиши на А, то стойността на потребната начална инвестиция за доставка на 

топлоизолационни материали за строежа ще нарасне с около 40%, а за цялостния монтаж на 

изолационния слой по офертни стойности началната инвестиция ще се увеличи с 20%. 

 

2. Приложение на аналитични зависимости, включващи „UShSt - вейлю“ в 

характеристики, използвани при  предпроектните проучвания 

Оценката на дебелината на топлоизолацията е само една от възможните характеристики, 

които могат да се прогнозират с предлаганата методика. В Табл. 2, колона 1 е приложен 

списъка на всички други величини, които могат да бъдат оценявани, а в колони 2 и 4 са 

приложени изчислителните формули и числени примери, илюстриращи тяхното използване.   

 

Табл. 2 

Величина: Използвани формули и изрази № Примери: 

Препоръчвана 

стойност 

„UEnv - value“ 

Env

ref0

666,0

BuilcRe

Env IEE
RA

V
84,4U   или 1а 

 KmW26,0

875,0
5,20,450

0,567
84,4U

2

67,0
cRe

Env







 

(Клас В – 
EnvIEE  = 0,875) Envref

0

666,0

BuilcRe

Env IEEU
A

V
84,4U   1б 

Оптимална 

дебелина на 

изолационния 

слой на обвивката 

δIns 

5,0

ref

Ins
ec IEE

U




  2а 

m07,0875,05,203,0 5,0

ec    

(Клас В – 
EnvIEE  = 0,875) Или 

5,0

refInsec IEER    

(Понастоящем може да се използва 

стойността Uref =0,4 W/m
2
K, или Rref 

=2,5 m
2
K/W , която се препоръчва) . 

2б 

Оценен клас на 

енергийна 

ефективност на 

проектен вариант 

на сградна 

обвивка - 
Es

Env
CEE  

ref

666,0

Buil

31 61 j,ij,i

ShSt

ES

mEs

Env
RV83,4

AU

U

U
IEE



    

UWindowAWindow 

W/K 

UDoorADoor 

W/K 

USolidASolid 

W/K 

6 11AU =101,

72 

6 222AU

= 54,05 

6 33AU = 

= 417,3 
 

3 

 

55,5
29,0

61,1

5,20,450

0,567
84,4

0,450

3,41705,5472,101

IEE
67,0

Es

Env











(

ако 
EnvIEE  = 5,55, тогава 

класът
EnvCEE е “G”) 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

 International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

359 

 

Прогнозна оценка 

на потребяваната 

енергия за 

отопление или 

охлаждане 

(годишно или 

помесечно) на 

сградата според 

CEEEnv 

DDHIEE
R

V
1065,152

E

Env

ref

666,0

Buil6

Heating

Buil





 или 

Cooling

BuilE

DDCIEE
R

V
1034,152 Env

ref

666,0

Buil6   

4а 

 

 

 

 

 

4б 

 

yrJ107,8

2400875,0
5.2

0,567
1065,152

E

12

666,0
6

Heating

Buil







(за DDH=2400 DD) 

Cooling

BuilE  

 1200875,0
RA

0,567
1065,152

ref0

666,0
6

yrJ1037,4 12   

(за DDC = 1200 DD) 

Прогнозна оценка 

на търсената 

мощност и 

капацитет на 

енергийните 

компоненти на 

сградата 

(топлогенератори, 

термопомпи, 

чилъри и пр.); 

erintW

MaxEnv

ref

666,0

Buil

erintW

Max0

CEE

Env

GeneratorHeat

Buil

TIEE
R

V
84,4

TAUP





 5а 

w10671245026,0

38875,0
5,2

0,567
84,4

P

666,0

GeneratorHeat

Buil







 

  1

Carnot

Witer

MaxEnv

ref

666,0

Buil

1

HP

HP

H

1PumpHeat

Heating

PumpHeat

El

aTIEE
R

V
68,9

PPP













 

5б 

W5,1118
318

278
124446

T

T
12

TIEE
R

V
68,9

P

2

1

erintW

MaxEnv

ref

666,0

Buil

PumpHeat

El

























 

HB

erintW

MaxEnv

ref

666,0

Buil

HB

Heating

Buil
Glides

q

TIEE
R

V
84,4

q

P
N











 5в 
ps43

103

4446
NGlides   

 500HgliderW103qNB   

Прогнозни 

размери и 

количества 

материали, 

използвани в 

логистичната 

инфраструктура 

тръбопроводи на 

ОИ, ВИ, КИ, 

кабели и пр. 

CurrentSupply

1

HP

erintW

MaxEnv

ref

666,0

Buil

CurrentSupply

PumpHeat

ElPumpHeat

iU73,1

TIEE
R

V
68,9

iU3

P
A

Cable













 6а 

26

CurrentSupply

2

1erintW

MaxEnv

ref

666,0

Buil

PumpHeat

m106,0
522073,1

5,1118

iU73,1

T

T
12TIEE

R

V
68,9

A
Cable

























2

Current mmA5i   
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supaaref

Summer

MaxEnv

ref

666,0

Buil

supaaref

Cooling

ref

Cooling

.C.A
Duct.M

tCw

TIEE
R

V
84,4

tCw

P

w

V
A Buil


















 

 

C5t 0

sup  ; sm5w ref  ; 

kgKJ1005Ca   

6б 

2

666,0

supaaref

Summer

MaxEnv

ref

666,0

Buil

Duct.M

m049,0
28391

7,1386

5100513,15

12875,0
5,2

567
84,4

tCw

TIEE
R

V
84,4

A





















 

 

Прогнозните оценки за потребната мощност и капацитет на енергийните компоненти на 

сградата, изложени в Табл. 2 са направени при отчитане на изчислителните МТО условия за 

гр. Варна [1], а получените стойности могат да се използват за офертни запитвания за бъдеща 

доставка. 

Описанието на показаното множество от изрази и формули би било самоцелно, ако те не 

бъдат използвани като инструмент при многовариантно проектиране, при което основният 

параметър и ключов термин, трябва да бъде единствено „клас на енергийна ефективност“, 

който  вероятния потребител на строителния продукт – Инвеститорът, трябва да дефинира в 

свое технико-икономическо задание за предпроектно проучване. За нуждите на настоящето 

проучване ще бъде допуснато, че базовият вариант за проектиране е с клас на енергийна 

ефективност E, а задаването на характеристика на втория вариант при поливариантното 

проектиране, може да стане в контекста на гореспоменатото ТИЗПП  или по предложение на 

главния проектант, напр. СЕЕ →А. 

 

3. Използване на методиката на сферичния еталон при сравнителен анализ на 

двувариантно предпроектно проучване 

Сравнителният анализ на изменението на стойността на началната инвестиция за 

топлоизолация при сграда от различен клас на енергийна ефективност е само една от 

множеството възможности, които дава методиката на сферичния еталон. Други, съставляващи 

представителната им част са илюстрирани в Табл. 3 и касаят хипотетична инвестиция в 

гр. Варна.  

Изложените данни в Табл. 3 показват, че Класът на енергийна ефективност на сградната 

обвивка е силен инструмент, влияещ върху стойността на началната инвестиция на строежа. 

Първоначалното очакване е, че повишаването на СЕЕ от Е на А ще причини еднозначно му 

оскъпяване (ефективно с (≈+20%) за топлоизолация). Данните от Табл. 3, обаче сочат че 

началната инвестиция ще бъде редуцирана значително заради намаляване на търсената 

мощност в компонентите на енергийната система (в това число за доставка на 

топлогенератора (≈-39%), за отоплителни тела (≈ - 60%), за въздуховоди (≈ - 20%), за кабели 

(≈ - 35%) и пр.). Тази редукция е от същия порядък, както и оскъпяването ù за инсталиране на 

допълнителна топлоизолация, като в някои случаи може да се получи пълна компенсация. 

Естествено, обаче голямата икономия на средства в сграда, ще се получи в процеса на нейната 

експлоатация за сметка на намаляване на оперативните разходи за доставка на енергия (≈-64% 

y-r).  
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Табл. 3 

Начални параметри на инвестиция в гр. Варна 

(2400DDH; C31T 0Max

Heating  ; C12T 0Max

Cooling  ): 

3

Buil m6912V  , 
2

0 m2303A  , WKm5,2R 2

ref   и mKW03,0Ins   

(Използвана е условна дължина на инфраструктура – 100 m); 

(Знакът + означава разход, а – означава спестяване) 

 Клас на ЕЕ на 

обвивката 

 75,1IEE

ECEE

Env

Env




 

Клас на ЕЕ на 

обвивката 

 625,0IEE

ACEE

Env

Env




 

Разлика 

Изолационен слой 

 

Стойност на НИ 

m06,0  

(Формула 2б) 

m1,0  

(Формула 2б) 

+ 0,04 m 

или (+ 40 % ) 

19,5 Eu/m
2 

Neopor BASF 20 
23,5 Eu/m

2
 

+ 9212 Eu 

или (+20%) 

Топлогенератор 

 

Стойност на т.г. 

kW84,37  

(Формула 5a) 

kW56,13  

(Формула 5a) 

-24,3 kW 

или (- 64,2 %) 

1725 Eu 

41kW-Wolf FNG 

1060 Eu 

17kW-Wolf FNG 
-665 Eu 

или (-38,5%) 

Отоплителни тела 

 

Стойност на о.т. 

500Нглидира367   

(Формула 5в) 

500Нглидера132   

(Формула 5в) 

-235 глидера 

или (- 64,2 %) 

4220 Eu 

KALOR3 

1584 Eu 

KALOR3 
-2636 Eu 

или (- 62,5 %) 

Въздуховоди 

 

Стойност на в-да 

2m29,0  

(Формула 6б) 

2m185,0  

(Формула 6б) 

-0,105m
2
 

или (- 36,2 %) 

3375 Eu/100 m 

(Ø1,9 m) 

2700 Eu/100 m 

(Ø1,2 m) 
-675 Eu/100 m  
или (- 20,0 %) 

Силови кабели 

 

Стойност на кабела 

2mm9,2  

(Формула 6а) 

2mm82,1  

(Формула 6а) 

-1,08 mm
2
 

или (- 37,2 %) 

85Eu/100m 

ПВВ-МБ1 - 2,5 mm
2
 

55Eu/100 m 

ПВВ-МБ1 - 1,5 mm
2
 

-30 Eu/100 m 

или (- 35,3 %) 

Прогнозно количество 

енергия за отопление 

 

Разходи за енергия 

TJ9,92  

(Формула 4а) 

TJ12,33  

(Формула 4а) 

- 59,8 TJ 

или (- 64,3 %) 

1076,0 .10
3
Eu/y-r 

(0,0417Eu/kWh- 

Rilagas) 

384,7.10
3
 Eu/y-r 

(0,0417Eu/kWh- 

Rilagas) 

-691,3.10
3
 Eu/y-r 

или -(64,2%) 

1029,6 .10
3
Eu/y-r 

(0,03994Eu/kWh - 

Tоплофикация София) 

368,5 .10
3
Eu/y-r 

(0,03994Eu/kWh- 

Tоплофикация София) 

-661,3.10
3
 Eu/y-r 

или - (64,2%) 
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4. Заключение 

В настоящия доклад се предлага обобщения коефициент на топлопреминаване на 

сферичния еталон UShSt  да бъде стандартизиран и нормативно узаконен за използване в 

проектантската практика, тъй като чрез него се създава възможност за прогнозиране на 

ключови характеристики на сградите, касаещи предпроектното проучване на енергийното 

оборудване на сградата и на сградната обвика. Необходимото условие за това се явява 

потребността от срочната промяната на Наредба № 7, в която да бъдат записани промените в 

смисъла на изложението в т.2 и т.3. 

Второ важно предимство на направеното предложение е, че чрез използване на 

„сферичен енергиен еталон на сградната обвивка (вж. Заб.3) и индекс на енергийната ù 

ефективност [3]” се създава възможност за сравняване на проектни решения с различна 

стереометрия, както и се опростява комуникацията между проектантите и потребителите на 

строителните продукти, което е в духа на съвременните тенденции в строителното 

нормативно законодателство. 
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ОСОБЕНОСТИ НА КОНСТРУКЦИЯТА 

НА СТАТУЯТА НА СВОБОДАТА В НЮ ЙОРК  
 

Тодор Георгиев 
1
, Албена Джуджева 

2
 

 

Резюме 

Статуята на Свободата в Ню Йорк е открита на 26.10.1886 година. И днес тя е един от 

най-внушителните и известни паметници в света, а за времето, когато е построена е била 

уникална. Стоманената конструкция е проектирана и изпълнена от екипа на Айфел и има 

няколко новаторски решения. Цялостната конструкция на статуята може да се раздели 

формално на 2 части: конструкция на статуята и конструкция на пиедестала. Конструкция на 

самата статуя може да се раздели функционално на 6 части: главна стоманена носеща 

конструкция; скелет от второстепенни стоманени вертикални и хоризонтални ферми; мрежа 

от седла (арматура); медната обшивка; стоманени стълби. 

Медната обшивка е дебела 2,4 mm, а медните листове се свързани помежду си чрез 

застъпване и медни нитове с диаметър 5 mm. Специална мрежа от криволинейни 

хоризонтални и вертикални „седла” /„арматура”/ служи за опора на медната обшивка и е 

свързана с нея чрез огънати плочки - захвати. За опора на седлата служат пръти от шина по 

начупена линия, прикрепени към второстепенните вертикални и хоризонтални стоманени 

ферми. Те са нитовани и са направени от ъглови профили и листова стомана. Главната носеща 

конструкция представлява четириделен пирамидален стълб, запънат в постамента. Дяловете 

са с „L”- образно сечение. Решетката е от кръстосани диагонали и е 8 етажна, а прътите са от 

ъглови профили. Дяловете завършват долу с „пети” и са анкерирани чрез опънни пръти 

дълбоко в постамента /поне 3 етажа/ чрез 2 гредореда от кръстосани стоманени греди със 

сложно съставно сечение от валцовани I и U профили и листова стомана, съединени чрез 

нитове. 

Постаментът е стоманобетонов и за времето си е най-голямото съоръжение от този нов 

материал.  

През 1984 г. статуята е претърпяла основен ремонт като конструкцията е леко променена. 

 

PECULIARITY OF THE STRUCTURE OF THE STATUE OF LIBERTY IN NEW YORK 
 

Тоdor Georgiev, Аlbena Dzhudzheva 

 

Abstract 

The Statue of Liberty in New York was unveiled at 26
th

 of October 1886. Today it is one of the 

most famous monuments in the world, and for the time when it is constructed, it was something 

unique. Its steel structure is designed and realized by the team of Aifel in Paris, France. It has some 

innovations in its design. The whole structure of the Statue may formally be divided into 2 parts – 

structure of the pedestal and structure of the statue. 

The structure of the statue may logically be divided into 6 parts – main steel structure, 

secondary lattice girders – vertical and horizontal; armature grid; copper skin and steel structure of 

the spiral staircase. The thickness of the copper skin is 2,4 mm, and the cooper sheets are fit together 

trough copper rivets with a diameter of 5 mm. The copper skin is supported by curvilinear 
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“armature” trough copper plates and copper rivets. The armature is supported by steel bars, which are 

connected to the vertical and horizontal lattice girders. These girders are made consist of L – angles, 

steel plates and steel rivets.  

The main steel structure is a four-part pyramidal pylon, and is made of L – angles, steel plates 

and steel rivets. The pylon’s parts are deeply blocked in the pedestal’s steel crossing beams at two 

levels – on the pedestal and 3 floors further down. 

The pedestal is made of reinforced concrete and for its time was the biggest structure made 

from this new material. 

In 1984 the steel structure of the statue was partially renovated and underwent some changes in 

some details. 

 

1. Увод 

Статуята на Свободата в Ню Йорк е открита на 28.10.1886 година. От зараждането на 

идеята за нея, до този ден са изминали цели 20 години. Етапите и перипетиите по 

осъществяването на тази уникална за времето си идея са описани в [1]. Статуята е подарък от 

Франция за народа на САЩ по повод 100 години от създаването на неговата държава. 

Правителството на САЩ има задължението да осигури терена (днешния остров Либърти) и 

построяването на постамента.  

Първоначалната идея на скулптора Бартолди е конструкцията на бъде зидана, скрита в 

медната статуя, но след смъртта на първия конструктор и включването на Айфел и неговия 

екип, тази идея е изоставена. До този момент вече са готови главата със стълбите в нея и част 

от дясната ръса с факела, също с налични стълби. Айфел има двама талантливи конструктори 

в екипа си – Морис Кеклан и Емил Нугие (двамата са автори на идеята за 300 метровата 

стоманена кула в Париж, известна като „Айфелова” кула). Този екип е проектирал и построил 

най-голямата за времето си зала и е известен с това, че е признат за много опитен при 

отчитането по някакъв начин на ветровото натоварване [2, 4, 5]. Припомняме, че първите 

правилници за натоварване на сградите излизат едва в първите година на 20 век, а първият 

инженер, който говори за нормиране на товарите е Навие [6]. По стечение на обстоятелствата, 

за конструктор на статуята се приема Густав Айфел, а имената на другите конструктори са 

забравени. 

Айфел и Кеклан предлагат вътрешната носеща конструкция да бъде стоманена. Тя 

непосредствено ще носи медната обшивка (това е видимата част на статуята) и ще предава 

товарите на постамента, който ще бъде изпълнен от стоманобетон – първото за времето си 

мащабно приложение на новия строителен материал. Те дават и концепцията за закотвянето 

на статуята към постамента.  

Работните чертежи са изготвени както следва: на статуята – от Айфел и екипа му (те 

осъществяват и контролното сглобяване на статуята в Париж и нейното разглобяване и 

подготовка за транспортиране до Ню Йорк); на постамента и неговата конструкция – от 

арх. Хънт и инж. Гьотце, и двамата от САЩ. Заради икономии постаментът е направен доста 

по-малък от първоначалния замисъл, с което силно е затруднен монтажа на статуята – той 

става по алпийски метод, тъй като няма място за направа на скеле около статуята.  

Недостигът на средства забавя около година завършването на постамента, а оттам и на 

статуята. 

Статуята представлява 40 метрова фигура на римската богиня на свободата и е 

направена от чиста мед с дебелина 2,4 мм. Височината не е случайно избрана – тя е с около 

2 метра по-висока от Вандомската колона - т.е. целта е да се постави рекорд. И като тегло се 

търси рекорд – новата статуя ще бъде два пъти по-тежка от бронзовата Мадона от Пюи. 
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Богинята има лицето на майката на скулптора и фигурата на неговата приятелка. Тя 

държи в лявата си ръка Декларацията за независимостта на САЩ, а в дясната си ръка държи 

високо над главата си факела на прогреса. Облечена е в дълга роба и крачи напред. На главата 

си има корона със седем лъча, а в краката и са разкъсаните вериги на робството. 

Тъй като статуята е куха, вътре е разположена носещата и конструкция, както и стълби 

за качване на посетители до факела и до главата. Достъпът до факела в днешно време е силно 

ограничен, но до главата водят две взаимно преплитащи се вити стълби – за качване и за 

слизане. В постамента удобствата са много повече – стълбищата са обикновени, макар и 

стоманени, има множество площадки и обслужващи помещения, както и асансьор за трудно 

подвижни хора. 

Новаторските конструктивни решения в Статуята са: 

 начинът за направа на медната обшивка с нейните огромни размери; 

 начинът за свързване на медната обшивка към носещата конструкция;   

 мерките срещу електро-химичната корозия вследствие на контакта на медната 

обшивка със стоманената конструкция; 

 достатъчно точното отчитане на товарите от вятъра и температурните разлики; 

 начинът на поемане на товарите и предаването им на постамента;  

 закотвянето на статуята в постамента – предаването на огромни натискови и опънни 

сили; 

 двете вити стълбища, водещи до главата; 

 контролното сглобяване, извършено в завод, в предградията на Париж; 

 прилагането на стоманобетон и бетон в рекордни за времето си обеми. 

Към изброеното може да се добави и смелостта да се реши тази толкова необичайна и 

сложна задача.  
 

2. Материали 

Стоманената конструкция най-вероятно е направена от т.н. пудлинговано желязо, което 

Айфел и екипа му са използвали по-късно и за прочутата си кула в Париж, въпреки, че от 15 

години Пиер Мартен произвежда във Франция т.н „течна стомана”. По качества то не 

отстъпва на новата за тогава стомана. По това време в различните европейски държави като 

допустимо напрежение на обикновената стомана се приемат стойности от 140 до 180 МРа. [7] 

Медната обшивка е от чиста мед. Медната руда е доставена от Норвегия – от мината 

Вигснес; като количество е поне 58,6 тона. Смята се че използваната мед в статуята е 

27,22 тона.  

Медта има голяма пластичност и електропроводимост и малка якост. Затова в чист вид 

се употребява главно за направа на електропроводници, за химична апаратура и др. [3] 

Главното й приложение е във вид на медни сплави – бронз и месинг. 
 

 

Фиг. 1. Работни диаграми на опън на мед и цинк 
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Данните за механичните свойства на медта са твърде оскъдни, защото тя не се 

употребява с цел да носи сериозни товари. От фиг.1 [3] се вижда, че якостта на опън на медта 

е около 250 МРа, докато при стомана клас S 235 е от 360 до 510 МРа. Модулът на еластичност 

е доста малък, което значи, че медта се деформира лесно, което в случая е нейно предимство. 

Дори да се приеме условна граница на провлачане на медта около 50 МРа, тя е достатъчна за 

поемане на вертикалните товари от собственото и тегло плюс огъващите моменти от това 

собствено тегло, вследствие на ексцентрицитети от сложната форма на медната обшивка. За 

останалите товари трябва да се предвиди допълнителна конструкция от стомана. 

Бетонът за постамента най-вероятно е с много нисък клас, защото такива са 

възможностите по това време – може би по-нисък от С 12/15. Малката якост се компенсира от 

голямата дебелина на бетона, достигаща при стените около 3 метра. 

Съединителните средства са: нитове – медни и стоманени и болтове – стоманени. 

 

3. Концепция на конструкцията 

Конструкция на статуята на Свободата като цяло може да се раздели формално на 2 

части: конструкция на статуята (изцяло метална) и конструкция на пиедестала (основно 

стоманобетон). 

Конструкцията на статуята може да се раздели функционално на 6 части: главна 

стоманена носеща конструкция, конструкции на главата и ръцете (конзолни части), 

второстепенни стоманени вертикални и хоризонтални ферми; мрежа от седла и пръти за 

свързването им към второстепенните ферми; медната обшивка, стоманени стълби. 

 

 a)  б)  в) 

 г) 

Фиг. 2. a) оригинален вид на статуята; 

б) изглед с цялата конструкция на статуята с разрези; 

в) вертикален разрез на постамента; 

г) главна носеща конструкция и второстепенните 

вертикални ферми с детайл на стъпката 
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Натоварванията, които носи конструкцията са: собствено тегло на статуята, 

натоварването от вятър, от обледяване, от хора, качени по стълбищата и площадките (при 

обичайната експлоатация, както и при ремонти, или инспекции). Има и едно необичайно 

въздействие – електрохимичната корозия, която косвено влошава носещата способност на 

конструкцията. Тук е изключен земетръсът, който към това време още не е формулиран като 

проблем. 

Екипът на Айфел е приел, че главната носеща конструкция поема в крайна сметка 

всички товари и ги предава на постамента. Това става чрез опънни пръти, което е по-

икономичния вариант. Осъзнато е обаче, че медната обшивка ще работи самостоятелно и при 

силен вятър може да се отлепи от площадката на стъпване на статуята. Затова са проектирани 

и изпълнени ниски стоманени нитовани ферми, образуващи скара, захванати към главната 

носеща конструкция и към конструкцията на най-горната площадка на постамента, които да 

закотвят долния край на медната обшивка чрез 18 видими анкерни болтове. Тези анкерни 

болтове са закотвени в стоманената площадка, което е възможно поради неголемите сили в 

тях. С това решение се разтоварва частично поемането на опънните сили от главната носеща 

конструкция. 

По-тежкият проблем е че главната конструкция трябва да стъпи в кухата част на 

постамента, който има пирамидална форма. Поемането на натисковите товари става чрез два 

кръстосани стоманени нитовани гредореди на нивото на стъпване на статуята. С това се търси 

по-равномерно натоварване на бетонните стени на постамента, върху които стъпват 

гредоредите. Но поемането на опънните сили се оказва невъзможно на това ниво.  

Затова закотвянето е извършено чрез други два кръстосани стоманени гредореди, 

поставени на около 15 метра по-ниско и вмъкнати в дебелите бетонни стени. Опънните сили 

от главната носеща конструкция са доведени до закотвящите гредореди чрез 4 системи от 

обтегачи. Така опънните реакции на гредоредите се неутрализират от теглото на стените. Този 

подход е прилаган при зиданите конструкции, които имат малка носимоспособност на опън. 

 

4. Особености на частите на конструкцията 

Медната обшивка представлява кована медна ламарина с дебелина 2,4 мм, което е 2-3 

пъти повече от дебелината и при обичайната и употреба [8, 9]. Листовете се застъпват и са 

свързани с медни нитове с диаметър 5 мм с полукръгли глави, поставени в точно пробити 

отвори. Нитовете са поставени през около 50 мм и така за цялата статуя количеството им е 

300 000 броя (гл. фиг 3 – горе -ляво). Това не включва временните нитове при констролното 

сглобяване, което е продължи-ло около 2 години. Началните размери на медните листове за 

фрагментите на медната обшивка, (която се възприема като самата статуя), са 4 на 2 метра. 

Общият брой на листовете е 350 [1]. 
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Фиг. 3. Горе - ляво: снаждане на медната обшивка и захващането и към „седлата”, както и 

пресичане на седла; Горе-дясно: натрупване на ръжда във връзката обшивка - седло;  

Долу - ляво: вторично анкериране и диаграма за проверка на носещата способност на пилона; 

Долу - дясно: изчисление на дясната ръка за ветрово натоварване 

 

Медната обшивка има носещи функции при поемането на ветровото натоварване и на 

това от обледяване. Тя също така първа поема и температурните въздействия от околната 

среда – слънчева радиация и ниски температури; както и мълниите. Експлоатацията е 

доказала, че приетата дебелина на обшивката е достатъчна за задачата и. Гънките на 

обшивката подпомагат поемането на температурните удължения и скъсявания и са своебразно 

„оребряване”. Специална мрежа от хоризонтални и вертикални стоманени „седла” /наричана е 

още и „арматура”/ служи за опора на медната обшивка и е свързана с нея чрез огънати медни 

плочки с размери 2,4 х 150 х 150 мм и шест медни нита (фиг. 2 а). Седлата подпират 

обшивката при силен вятър, а детайлът на свързване не пречи на температурните удължения и 

свивания на медната обшивка. Поради опасността от електрохимичната корозия между мед и 

стомана, е използван азбест, напоен със шеллак. След много време детайлът дава неочакван 

дефект – вътре в медната плочка се събира ръжда, която постепенно раздува плочката с 

опасност да разкъса слабите медни нитове (фиг. 3 - горе, дясно). Седлата имат правоъгълно 

сечение 10/50 mm и не са праволинейни, а следват формата на обшивката. За опора на седлата 

служат дълги пръти от шина, прикрепени към второстепенните вертикални и хоризонтални 

ферми. Те дават свобода както за температурните деформации, така и за закрепването им към 

възлите на второстепенните ферми. Днес повечето стоманени седла са заменени с неръждаема 

шина със същото сечение. 

Някои автори на популярни статии приемат обшивката за първата окачена фасада. 

Стоманените второстепенни вертикални и хоризонтални ферми са нитовани и са 

направени от ъглови профили и листова стомана. Вертикалните ферми имат падащи 
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диагонали, а за техен вътрешен вертикален пояс се използва един от четирите вертикални 

дяла на главната носеща конструкция (фиг. 2 г). Те поемат както вертикалните, така и 

хоризонталните въздействия и ги предават на главната носеща конструкция. 

Главната носеща конструкция представлява четириделен приблизително пирамидален 

стълб, запънат в постамента. Конструкцията му прилича на тази на стълбовете за 

електропроводи – дялове с „L”- образно сечение, решетка от кръстосани диагонали и 

хоризонтални диафрагми. Особеност е това, в долния си край една от стените на тази 

пирамида прави чупка (фиг. 2 г). Решетката е 8 етажна, а прътите са изготвени от ъглови 

профили. Дяловете завършват долу с „пети” и са анкерирани в два стоманени кръстосани 

гредореди, за предаване на натиска. За предаване на опъна тези два гредореда чрез опънни 

пръти предават силите дълбоко в постамента на други два гредореда. И двете двойки 

гредореди се състоят от стоманени нитовани греди със сложно съставно сечение. Тъй като 

това закотвяне е оценено като недостатъчно за поемане на огромните опънни сили, 

допълнително към петите на дяловете е захваната скара кръстосани прътови греди, които в 

другия си край са хванати към околовръстни пълностенни греди по периферията на 

постамента. Чрез тези греди е извършено вторично анкериране – на обшивката. То е добре 

скрито под медната обшивка. Видими са само главите на 18 анкерни болтове (фиг. 3 – долу, 

ляво).  

На фиг. 1 – горе, дясно се вижда, че главната носеща конструкция практически никога 

не е в центъра на хоризонталните разрези на статуята. 

Главната носеща конструкция има 3 разклонения – за ръцете и за главата. По-голямата 

наветрена площ на дясната ръка води до сериозно усукване на конструкцията. По данни на 

[5], статуята е оразмерена за натоварване от вятър 2,78 кN/m
2
. Изчислено е, че при 

натоварване от вятър равно на 2,4 кN/m
2
, върхът на статуята ще извърши 7,62 см 

хоризонтално преместване. През 1984 тодина е установено, че има сериозна опасност от 

авария на дясната ръка, защото короната удря ръката при ураганен вятър. Затова короната е 

завъртяна леко, а конструкцията на дясната ръка е усилена. 

Статуята е сглобявана контролно в продължение на около 2 години и това е позволило 

да бъде сглобена върху пиедестала, при това без външно скеле само за 4 – 5 месеца. Медната 

обшивка е монтирана на обекта за по-малко от 4 месеца. 

Има данни [4], че двете спирални стълби са направени едва през 1888 год. и то от чугун. 

Днес, стъпалата са от неръждаема стомана. Същевременно има данни [2], че на 4 юли 1884 

година се е състоял коктейл на френските власти, американския посланик във Франция и по-

гласовите журналисти на една от площадките на статуята, по случай края на контролното 

сглобяване и националния празник на САЩ и във връзка със „символичното предаване на 

статуята на американския народ”. При контролното сглобяване са допускани посетители да 

наблюдават работата срещу заплащане и те са се качвали по стълбите. 

Готовата статуя е разглобена на повече от 300 части, пакетирана е в 214 контейнера и е 

транспортирана до САЩ. На 17 юни 1885 г. „Статуята на Свободата” пристига благополучно 

на нюйоркското пристанище, приветствана от 200 000 американци на доковете и стотици 

лодки в морето. След това разтоварените контейнери чакат около година завършването на 

пиедестала. Интересна подробност е, че конструкцията е превозвана с конски каруци и е 

съществувало ограничение за теглото и размерите на експедиционните елементи. 

Максималното тегло е било 3 тона. Товарено и разтоварването е ставало чрез ръчно 

задвижвани кранове. 

Накрая трябва непременно да се отбележи, че когато е проектирана и изпълнена статуята 

няма правилници  за натоварвания и въздействия, нито правилници, нито дори общоприети 

теории за оразмеряване на стоманени и стоманобетонни конструкции. Методите за 
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изчисление на разрезните усилия са в процес на развитие. Широко се прилагат графичните 

методи, които пък днес са вече добре забравени. Някои от решенията са прилагани за първи 

път и при това роля е играл конструктивния усет на авторите. Този усет, по наше мнение ще е 

необходим винаги при всяка творческа конструктивна дейност. 

 

5. Заключение 

Статуята на Свободата е национален паметник на САЩ, тя е един от символите на тази 

страна. Статуята се експлоатира и наблюдава грижливо. До сега са правени 2 основни ремонта 

– през 1937 - 1938 год и през 1984 - 1986 година, както и множество частични. 

Тя е първият по рода си метален паметник с огромни размери. Днес са известни няколко 

подобни паметници с подобна метална конструкция – Паметниците на Родината-майка в Киев 

и в Сталинград и др. При тях конструкцията е още по-избистрена, но и материалите са по-

различни. Трябва обаче да се отдаде дължимото на първите – за тяхна дързост и талант. 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСИЛИЯТА В СТОМАНЕНИ 

КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ЦЕНТРИЧЕН НАТИСК ИЛИ 

ОПЪН, ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНИТЕ ИМ ТРЕПТЕНИЯ 

 

Даниела Георгиева 
1
, Хрисимир Христов 

2
 

 

Резюме 

В този доклад е предложена методика и софтуер за индиректно определяне на усилията 

в стоманени конструктивни елементи (пръти, въжета) подложени на осови сили. Същността 

на методиката е базирана на предварително емпирично определяне на физическата 

зависимост между осовата сила N и първата собствена честота fo на даден прът (“N-fo”). 

Показан е и начин за аналитично определяне на зависимостта “N-fo”, чрез използване на 

геометричната матрица на коравина в метода на крайните елементи (FEM). 

За определяне на собствените честоти на търсените елементи се използват записите от 

акселерометри, закрепени надежно върху изследваните конструктивни елементи. За 

преминаване от времевата област в честотната област се използва метода „Бърза Фуриерова 

Трансформация“ (FFT). В резултат се получават амплитудите и честотите на свободните 

трептения на елемента. Предложена е компютърна програма, която предоставя възможности 

за ефективна обработка на данните, включваща корекция на базовата линия, лентов филтър за 

отстраняване на случаен шум, насложен върху записаните сигнали и корекция на нелинейната 

характеристика на записващия инструмент.  

За онагледяване на методиката е направено емпирично определяне на физическата 

зависимост между осовата сила N и първата собствена честота fo на даден прът (“N-fo”) на 

единична кофражна стойка (тип „Хюнебег”) за подпиране на аварирала стоманобетонна 

конструкция. Определени и представени са зависимостите въртящ момент – надлъжна 

деформация, осово усилие - собствена честота. 

Реално изследването се прилага различно при следните два случая: 

- При изследването на елементи, които са вградени в конструкциите (напр. ванти, 

обтяжки), определянето на зависимостта “N-fo” се извършва паралелно с поетапното 

предварително напрягане (10%, 25%, 50%, 90%, 100%) на разглеждания елемент. 

Съставят се номограми “N-fo”. 

- При инвентарни елементи (напр. единични стойки на кофражни скелети). 

Измерванията се извършват на стенд, при предварително зададен конкретен тип 

опора и височина на подпиране. Съставят се номограми “N-fo”.  

Представената методика позволява анализ и следене на изменението във времето на 

действителната осова сила N във ванти на мостове и козирки, обтегачи на ретранслаторни 

мачти, шпренгелни конструкции, единични кофражни стойки и др.  

 

Ключови думи: Безразрушителен контрол, Акселерометър, Цифрова обработка на 

сигнали  
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A PROCEDURE FOR CALCULATION THE INTERNAL FORCES IN STRUCTURAL 

STEEL ELEMENTS, SUBJECTED TO AXIAL PRESSURE OR TENSION, 

BY ANALYSIS OF THEIR OWN VIBRATIONS 

 

Daniela Georgieva 
1
, Hrisimir Hristov 

2
 

 

Abstract 

A procedure and a software for indirectly calculation the internal forces in structural steel 

elements (bars, cables) subjected to axial forces are proposed in this report. The essence of the 

method is based on the pre-empirically determine of the physical relationship between the axial force 

N and the first natural frequency fo of a given bar (“N-fo”). Also, the report presents an approach for 

analytically determination of relation “N-fo” by applying the geometric stiffness matrix in the Finite 

Element Method (FEM). 

In order to determine the natural frequencies of the desired elements, we use the records from 

accelerometers, which are reliably connected to the tested components. The „Fast Fourier 

Transformation” (FFT) is used for conversion from the time domain to the frequency domain. As a 

result we obtain the amplitudes and frequencies of the free oscillations of the element. A computer 

program is proposed, which provides opportunities for efficient processing of the data included 

baseline correction, a band-pass filtering to remove the random noise superimposed on the recorded 

signals and correction of non-linear characteristics of the recording instrument. 

An empirically determination was done to illustrate the methodology of the physical 

relationship between the axial force N and the first natural frequency fo of a given bar (“N-fo”) of 

single formwork pillar to prop a faulty concrete structure. The dependencies torque - longitudinal 

deformation, axial force - own frequency are determined and discussed.  

The methodology allows analysis and tracking of changes in the time of the actual axial force 

N in shrouds of bridges and roofs, repeater masts’ tensioners, tension components of farms, single 

formwork pillars, etc. 
 

Key words: Non-destructive control, Structural health monitoring, Digital signal processing, 

Accelerometer 

 

1. Въведение 

През последните години в развитите страни по света се наблюдава мащабна дейност по 

създаване и внедряване на безразрушителни методи за контрол и оценка на качеството на 

строителните конструкции. Те се прилагат както по време на самото изпълнение на 

строителството, така и при диагностиката на състоянието на вече изпълнени, стари или 

повредени конструкции на сгради и инженерни съоръжения. Налице е голямо разнообразие от 

методи, което позволява взаимен контрол на измерваните параметри и води до по-висока 

степен на достоверност на получените експериментални резултати [1, 2]. Наблюдава се 

стремеж към използването на нови технологии и материали главно в областта на физиката, 

микропроцесорната техника и информатиката. С развитието на хардуера използваните 

конвенционални жични сензори и централизирани системи за събиране на данни отстъпват 

място на безжичните дистанционни системи. 
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Известно е, че периодичният мониторинг на реалните усилия в носещи конструктивни 

елементи (предварително напрегнати ванти, обтегачи, пендели и др.) може да информира 

строителните инженери – проектанти навреме за наличие на неблагоприятни тенденции в 

конструкциите (преместване на опори, поддаване на закотвящи устройства и др.). 

Предложената методика дава възможност за бърза оценка на реалните напрежения в 

конструктивни елементи, подложени на осови сили (опън или натиск), чрез регистриране и 

анализ на собствените им трептения с акселерометри. 

Методиката може да се прилага при определяне на реалната осова сила N във ванти на 

мостове и козирки, обтегачи на ретранслаторни мачти, единични кофражни стойки и др. 

Характерно за методиката е, че изследваните конструктивни елементи работят с реалните си 

гранични условия и не е необходимо да се разтоварват до нула и повторно натоварват. 

Задължително за работа с методиката е необходимо предварително да се състави по 

емпиричен път физическата зависимост между осовата сила N и първата собствена честота fo 

на разглеждания елемент. 

Работата по методиката протича в два етапа, съгласно с приложената блок схема (фиг. 1): 

а) ЕТАП 1 – Емпирично определяне на номограмата N-fo за представителен елемент: 

 

 

 

 

б) ЕТАП 2 – Определяне на усилията в елемент от конструкция: 

 

 

 

фиг. 1: Блокова схема на методиката. 

 

Определянето на зависимостта “N-fo“ се извършва различно при следните два случая: 

- При изследването на елементи, които са вградени в конструкциите (напр. ванти, 

обтяжки), определянето на зависимостта “N-fo“ се извършва паралелно с поетапното 

предварително напрягане (10%, 25%, 50%, 90%, 100% от N проект) на разглеждания 

елемент. Съставят се номограми “N-fo“.  

- При инвентарни елементи (напр. единични стойки на кофражни скелети). 

Измерванията се извършват на стенд, при предварително зададен конкретен тип 

опора, височина на подпиране и др. Съставят се номограми “N-fo“. 
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2. Приложение на методиката и описание на експерименталното изследване. 

2.1. Използвана апаратура. 

- Акселерометри 

С възникване на МЕМС (Micro ElectroMechanical Systems) технологията от началото на 

90-те години става възможно изграждането на миниатюризирани модули за акселерометри 

във вид на интегрални схеми и вграждането им в платките на различни видове мобилни 

устройства. Съвременните мобилни устройства използват комбинацията от фабрично 

калибрирани интегрални акселерометър, жироскоп и магнитометър за да се постигне 

прецизно измерване на линейно ускорение, тежест и ротация. Първото устройство в 

изследването е едночиповият MPU-6500 (фиг. 2) на фирмата InvenSense [4] с размери 3 х 3 х 

0.9 mm, който комбинира 3-осен акселерометър, 3-осен жироскоп и процесор (Digital Motion 

Processor). Второто устройство е 3-осния акселерометър KXTJ2-1009 на фирмата Kionix [4] с 

размери 2 х 2 х 0.9 mm. Показанията по трите оси X, Y и Z и на двата акселерометъра са в 

m/sec
2
, а някои техни работни параметри са представени в табл. 1. Измерителните уреди са 

монтирани симетрично един срещу друг (на 180
о
) в средата на пръта. 

 

 

а)      б) 

фиг. 2: Интегрална схема MPU-6500: а) ориентация на осите на чувствителност и 

полюсите на въртене, б) външен вид. 
 

Табл. 1: Работни параметри на използваните при изследването акселерометри: 

Модел Макс. обхват, g Работен обхват, g Резолюция, m/sec
2
 Конс. ток, mA 

MPU-6500 +/- 16 +/- 2.00 0.000599 0.25 

KXTJ2-1009 +/- 8 +/- 3.30 0.003906 0.13 

 

- Деформометър 

За определяне на относителните деформации на пръта се използва механичен 

деформометър „Huggenberger Zurich” с точност на индикатора 0.001 mm и база 10” (254 mm). 

Върху изследвания прът са монтирани вертикално две двойки марки със същата база 

разположени една срещу друга (на 180
о
). 

- Динамометричен ключ с възможност за прилагане на въртящ момент от 70 Nm до 

420 Nm. 

- Чук за привеждане на пръта в свободни трептения. 
 

2.2. Изследван елемент и натоварване. 

Разглежданият прът представлява единична кофражна стойка на фирмата „NOE” Ltd. за 

точково подпиране на етажна плоча от съществуваща стоманобетонна конструкция. За 

изследването е избрана стойка поставена в сутерен, където е налице постоянна температура на 

въздуха. Граничните условия на еталонния образец са идентични с тези в реалността – 

изпитванията са направени на строителната площадка. Геометричните параметри на пръта, 

представляващ тръба, са дадени в табл. 2. 
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Табл. 2: 

Дължина 274 cm 

Долен външен диаметър 62 mm 

Долен вътрешен диаметър 54.6 mm 

Напречно сечение долен участък 6.78 cm
2
 

Горен външен диаметър 76 mm 

Горен вътрешен диаметър 62 mm 

Напречно сечение горен участък 15.17 cm
2
 

 

фиг. 3: Опитна постановка на единичната 

кофражна стойка тип „Хюнебег“ 
 

С динамометричният ключ се извършва поетапно натоварване на стойката с въртящ 

момент Md,i от 70 до 420 Nm. Прието е увеличаване на момента с 35 Nm на всяка стъпка. 

Също така на всеки етап от натоварването се изследва динамичното поведение на избраната 

стойка предизвикано от ударно натоварване (външна сила, приложена за много кратко време) 

в средата на пръта. 
 

2.3. Описание на експерименталното изследване. 

- Определяне на зависимостта осова сила N и първа собствена честота fo на 

разглеждания прът (“N-fo”) съгласно с приложената блок схема (фиг. 1а): 

Извършва се стъпково напрягане на разглежданата опора чрез въртене на гайката с 

динамометричен ключ. За всяка стъпка „i“ от натоварването с помощта на деформометъра се 

определя реализираната относителната линейна деформация εi = ∆li /l на елемента. Съставя се 

зависимостта въртящ момент от динамометричния ключ – надлъжна деформация на пръта 

“Md-ε” (фиг. 5). 

За определяне на осовото усилие Ni в пръта, след i-тата стъпка на напрягане с 

динамометр. ключ, се използват известните зависимости за прътови линейни елементи в 

едномерно напрегнато състояние: 

2/07874.020000
254

001.0
cmkNE

l

l
E 


   - за едно деление;            (2.1) 

kNAN 195.1  - за едно деление,                                                                 (2.2) 

където: 

l – дължина на базата на деформометъра; 

Е – модул на еластичност, прието E = 20000 kN/cm
2
; 

А – напречното сечение на пръта.  

Тези геометрични зависимости са валидни при малки еластични премествания на 

деформируемото тяло. 

На всяка стъпка от натоварването се предизвиква вибрация на пръта (за изследването са 

направени на всяка стъпка по 3 броя възбуждания на пръта в свободни затихващи трептения). 

На всяко възбуждане се правят независими записи с двата акселерометъра, закрепени надежно 

върху изследваната стойка. Акселерограмите от интегралните устройства се представят като 
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дискретни стойности на времето, т.е. сигналът е представен във времевата област във вид на 

функцията x=s(t)=s(n.∆t) (n=0,±1,±2, . . . ), където независимата променлива е времето t. 

Параметрите характеризиращи записаните сигнали от двата акселерометъра са дадени в 

табл. 3. 
 

Табл. 3: 

Модел 
Интервал на 

дискретизация ∆t, sec 

Честота на 

дискретизация, Hz 

Най-висока честота в 

спектъра на сигнала, Hz 

MPU-6500 0.005 200 100 

KXTJ2-1009 0.010 100 50 

 

Акселерограмите са записани в текстов файл с цел прочитане и обработване от 

подходящ софтуер. В изследването е използван софтуерния продукт SeismoSignal [5], който 

предоставя възможности за ефективна обработка на данните, включваща корекция на базовата 

линия, лентов филтър за отстраняване на случаен шум, насложен върху записаните сигнали и 

корекция на нелинейната характеристика на записващия инструмент [3]. Поради това, че 

пръта се привежда в свободни затихващи трептения чрез удар първите 2 - 3 вълни на 

активната зона са силно повлияни от него и за това те не се включват в обработката на 

резултатите. Прилага се метода „Бърза Фуриерова Трансформация“ (FFT) [6,7,8], който 

представлява изчислителен алгоритъм за бързо изчисляване на дискретното право и обратно 

преобразувание на Фурие: 
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0

.
2

)..(
N

n

kn
N

j

etnsF



                                                              (2.3) 

Чрез него записаният сигнал s(t) се трансформира от времевата в честотната област и той 

се представя чрез съотношението X = F(fo), като в този случай независимата променлива е 

честотата fo. Получават се Фуриеровия амплитуден спектър и спектралната плътност в 

спектъра на мощностите. Определят се търсените първи собствени честоти fo,i на пръта на 

всяка стъпка „i“ от натоварването, дадени в табл. 4. 

В изследването получените резултати от двата акселерометъра се разглеждат по 

отделно, с цел тяхното съпоставяне и анализ. Бяха изследвани и обработени общо 66 бр. 

акселерограми. Извършената обработка върху една от тях е представена на (фиг. 4). Съставят 

се зависимостите въртящ момент от динамометричния ключ – първа собствена честота на 

пръта “Md- fo” (фиг. 6) и осова сила – първа собствена честота на разглежданата стойка “N-fo” 

(фиг. 7). 
 

 

Активна зона на обработения сигнал 

 

 

 

 

{FFT} 
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Фуриеров амплитуден спектър 

 

 

 

 

 

{fo} 

 

 

фиг. 4: Софтуерна обработка на сигнала. 

 

3. Резултати от изследването представени в табличен и графичен вид. 

Табл. 4: Въртящ момент Md,i от динамометр. ключ и определените εi, Ni, fo,i: 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5: Номограма въртящ момент – 

относит. линейна деформация “Md-ε”: 

 

 

 

 

Фиг. 6: Номограма въртящ момент – 

собствена честота “Md- fo”: 

Фиг. 7: Номограма осово усилие – собствена 

честота “N- fo”: 

№ на Md,i , εi Ni, fo,i, [Hz] fo,i, [Hz] 

стъпкат

а 
[Nm] *1000 [kN] MPU-

6500 

KXTJ2-

1009 1 70 0.000 0.00 21.48 21.88 

2 105 0.004 1.20 22.66 23.18 

3 140 0.012 3.59 23.44 23.44 

4 175 0.020 5.98 24.22 24.87 

5 210 0.028 8.37 24.81 25.00 

6 245 0.035 10.7

6 

25.00 25.00 

7 280 0.047 14.3

4 

25.20 25.72 

8 315 0.063 19.1

2 

25.32 25.78 

9 350 0.087 26.2

9 

25.65 25.78 

10 385 0.102 31.0

7 

25.78 25.78 

11 420 0.165 50.1

9 

25.84 26.82 
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4. Изводи и заключение 

В резултат на изследването са установени следните по-важни закономерности: 

- Конструктивни елементи (работещи само на опън или натиск) с еднакви геометрични 

характеристики, маси и гранични условия, при еднакви осови усилия имат еднакви 

първи собствени честоти. 

- Съставянето на емпирични номограми осово усилие – първа собствена честота “N-fo” 

за даден конструктивен елемент, работещ само на опън или натиск, и дадени 

гранични условия може в последствие да служи за индиректно определяне на 

стойността на осовите сили в него, само чрез измерване на първата му собствената 

честота. 

- За прилагане на теоретичните изводи от предложената методиката и към други типове 

конструктивни елементи е необходимо да се извършат допълнителни експерименти, 

които ще бъдат предмет на други разработки на авторите. 

- Методиката изложена в този доклад, може да „сигнализира” при изменения на 

проектните осови усилия на конструктивни елементи, подложени на осови сили (опън 

или натиск). 
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