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Abstract: 
Metro station MS 9 - III is situated under Patriarch Evtimiy boulevard near the junction with the 
Graf Ignatiev street and the end of the station is in the Khan Krum street. After the geological 
exploration, it was ascertain the existence of single layers of sands, which are threatened of 
pulping /flowing/ by passing through underground water. The sands have high corners of 
internal friction, significant cohesion and highly water conducting. This severely threatens the 
safety of the bottom of the excavations and surrounding buildings. To prevent the passage of 
groundwater under the slit walls, it is advisable to create a watertight screen beneath the base 
plate of the metro station that crosses the water filtration. This report presents the technological 
implementation of the bottom plate by the “Jet Grouting” method. 
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1. ОБЩИ ДАННИ ЗА МЕТРОСТАНЦИЯ 9 

1.1. Местоположение 
Метростанция МС 9 – III е ситуирана под бул. "Патриарх Евтимий" в близост до 

кръстовището с ул. "Граф Игнатиев", а края на станцията е при ул. "Хан Крум". Начало 

станция на км.7+262.29 край на км.7+392.29. Дължината на станцията е 130 m. Част от 

станцията е в хоризонтална и вертикална крива, като почти не се засяга частта на перона. 

Среда перон е на км.7+340.99, дължината му е 100 m. Станцията е изнесена леко в южна 

посока спрямо оста на булеварда. Основните подходи-входове към станцията обслужват 

кръстовището с ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Васил Левски". 
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Станцията е подземна и се изпълнява от горе надолу по "Милански метод". Във 

височина има четири нива: 
 технически етаж; 
 вестибюлно ниво – връзка с входовете и ниво за технически помещения и ТПС; 
 перонно ниво; 
 подперон. 

Разделена е на три блока с дилатационни фуги в плочите и вътрешната конструкция. 

От началото към края на станцията съответно Блокове 1, 2 и 3. Дължините на блоковете са 

от порядъка на 44-45 m. 

 

Фигура 1. Схема на Метростанция 9 

В план станцията е със светла ширина между шлицовите стени 16,8 m, като в Блок 1 

поради хоризонталната крива има преходна зона и разширяване на светлия отвор между 

шлицовите стени до 18 m. 
Станцията представлява монолитна стоманобетонна конструкция тип "кутия", 

състояща се от външна и вътрешна конструкция. Обхватът на външната-основна 

конструкция под защитата, на която се изпълнява вътрешната е: 
 Шлицови стени с дебелина 80 cm, разделени на отделни типове. Кампадите са 

правоъгълни по ~2,5 m; 
 Трапецовидна покривна плоча; 
 Първа "милански тип" плоча – дъно на технологичния етаж; 
 Втора "милански тип "плоча – ниво вестибюл; 
 Дълбочина на горния край на укрепителните стени, мерено от нивото на терена – 

3,85 – 3,20 m; 
 Дължини на шлицовите стени – 25 m; 
 Дълбочина на долния край на шлицовите стени, мерено от нивото на терена при 

дълбочина на горния край на стените под повърхността на терена 3,5 m е 28,50 m. 
Вътрешната конструкция обхваща: 

 Дънна плоча – обратен трапец; 
 Стени до шлицовите по отделните нива; 
 Подперонни стени и перонна плоча, оформящи вътрешни колектори; 
 Конструкция, осигуряваща вертикалната комуникация с входовете – стълби, 

ескалатори, асансьори. 
Засипката върху станцията в средната зона е от ~1,1 m до 0,4 m. Станцията е 

съобразена така, че при изпълнено дъно и плоча на вестибюлно нива да е възможно 

преминаване на щита за тунелното сечение /ТБМ/. 

1.2. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия 
Инженерно геоложките и хидрогеоложки условия на площадката са проучени с два 

сондажа (MC-16A и MC-16Б) по 35 m и описание на почвите на място. 
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Проучвателен сондаж МС-16Б с дълбочина 35 m е ситуиран в зоната на строителната 

площадка по посока МС 10 - III. Почвите са проучени чрез визуални описания, 

лабораторни и SPT изпитвания. Установеното водно ниво е на 7 m под котата на терена. 
Вторият проучвателен сондаж МС-16А също е с дълбочина 35 м и е изпълнен в 

другия край на станцията, който е извън зоната на строителната площадка. Почвите са 

проучени чрез визуални описания, лабораторни и SPT изпитвания. Установеното водно 

ниво е на 5 m под котата на терена. 

1.3. Почвени разновидности 
Непосредствено под долната част на шлицовите стени залягат пласт 5.1 и пласт 5.2. 

Съгласно описанията в инженерно-геоложкия доклад, пласт 5.1 е глина, тъмносива, 

прахова, плиоценска. Глината основно изгражда тъмносивия неогенски комплекс с 
дълбочина 29-30 m от терена надолу. Тя се прослоява от единични прослойки от пясъците. 

Визуално глината се описва основно като прахова, на места до прахово-песъчлива, средно 

до твърдопластична, сива, неравномерно прехождаща във фин прахов пясък. Съгласно 

резултатите от лабораторните изследвания почвата се класифицира в границите от прах 

(Si) до песъчлив глинест прах (saclSi). В пласта не са провеждани пенетрации тип SPT, но 

по данни от съседни пластове, броя на SPT са над 50. От направените дефиниции следва, 

че пластът има висока якост, но поради високото съдържание на прах е неустойчив при 

филтрация на води през него. 
Пласт 5.2 в геоложкия доклад е пясъци, дребни до средни, прахови до слабо 

заглинени, плиоценски. Пясъците се установяват като единични пластове и прослойки в 

тъмносивия неогенски комплекс с дебелини от 0,0 m до 1,0 m. Те са дребни до средни, 

заглинени и сиви. Отнасянето им към отделните пластове е направено на базата на 
визуална оценка. Поради ограниченото им разпространение, те са разгледани като една 

разновидност. Съгласно резултатите от лабораторните изследвания, почвата се 

класифицира основно като прахов дребен и среден пясък (siFSa и siMSa). Както се вижда, 

и тези почви са прахови и застрашени от пулпиране /протичане/ при преминаване на 

подземни води през тях. Освен това, пясъците са и силно водопроводими. 
За опасностите вследствие преминаване на води под основите на щлицовите стени 

има направени допълнителни хидрогеоложки проучвания и две експертизи. Доказва се, че 

вследствие на водопонижението, сляганията ще имат ограничен характер. По–голяма 

опасност съществува от протичането на води през пластовете 5.1 и 5.2, които в 

естественото си състояние и при определена технология на изкопите и отводняването, 

могат да осигурят хидродинамичната устойчивост на дъното на изкопите. Съществува 

обаче опасност от протичане на пясъците, които могат да причинят неприятни последици 

за сигурността на дъното на изкопите и на околните сгради.  
С оглед предотвратяване на преминаването на подземни води под шлицовите стени с 

посочените по–горе последици, се препоръчва създаване на водоплътен екран под 

основната плоча на метростанцията, която да пресече филтрацията на водата. 

Технологично, това може да се изпълни по някои от методите СFA или Jet Grouting. 
Характерни особености на пясъците под шлицовите стени са, че те са стуктурирани, 

имат високи ъгли на вътрешно триене, а дори и значителнa кохезия. Тази кохезия се 

дължи на съдържанието на прахови фракции – 8–12 %, които създават структурата на тези 

пясъци. Поначало, праховите фракции са нестабилни при протичане на води през тях. 

Тогава те губят своята свързваща функция и се наблюдава така нареченото „протичане“ 

(или „пулпиране“) на пясъците, при което те губят своята свързаност и имат поведението 

на тежка течност. В тези случаи, дори статиката на укрепителните конструкции да е 

издържана, поради протичането на пясъците може да се загуби съпротивителната 
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способност на пясъците с много негативни последици, както в самата станция, така и за 

околното пространство. 

1.4. Суфозионен прорив на дъното на изкопа при директно водопонижение 
Независимо от изследванията за опасност от протичане на пясъците, се прави и 

допълнително изследване за така нареченото съпротивление на почвата срещу суфозионен 

прорив. Това изследване е направено от проф. Божинов, като в заключение е описано, че 

дъното на изкопа ще бъде устойчиво. Взето е предвид и обстоятелството, че на практика 

нивото на подземните води извън изкопа ще бъде по – ниско поради сработването на 

водите под основите на стените. При наличието на водоплътна тапа от инжектирана 

почва, такова чувствително водопонижение извън строителния изкоп не би трябвало да се 

очаква. 
 

2. ПРОТИВОФИЛТРАЦИОННА КОНСТРУКЦИЯ ПОД ДЪНОТО НА ИЗКОПА 
Дълбочината на дъното на изкопите до шлицовите стени е приета 20 m. По данни от 

геоложкия доклад, котите на терена при устието на сондажите са 546,66 и 545,63 – средно 

546,14. От допълнителни данни за нивото на дъното на изкопите се определя средна кота 

на дъното на изкопите 528. Това прави дълбочина на изкопите 18,14 m. На страната на 

сигурността и поради различието на котите на терена и дъното на изкопите, се приема 

средна дълбочина на изкопите 18,50 m. Тази кота се различава от първоначално 
определената, поради приемането на закръглена стойност на котите на шлицовите стени 

под повърхността на терена. 
При изкопаване на строителната яма до кота дъно – 18,50 – 6 = 12,50 m и обемно 

тегло на водата 1 t/m3, водният напор става 12,5 t/m2. Този напор, резултиран за цялата 

ширина на метростанцията от 16,60 m, дава повдигаща сила от 12,5.16,60 = 207,75 t/m – 
кръгло 208 тона за линеен метър от дължината на станцията. Напорът ще се увеличи към 

средата на сечението на метростанцията, поради удълбочаването на изкопа. 
При условие, че цялата повдигаща сила трябва да се уравновеси от циментирана 

почва с обемно тегло 2,2 t/m3, необходимата дебелина на инжектираната почва е 
d = 12,5/2,2 = 5,68 m, което не е икономически изгодно. Граничната стойност на 

срязващата сила в контакта на инжектираната зона със шлицовите стени при получения 

напор е 208/2 = 104 t на линеен метър от дължината на станцията. Това предполага 

значителни сили на зацепване между инжектираната почва и шлицовите стени, ако се 

разчита на задържащото действие на това зацепване срещу изплуване на инжектираната 

„тапа“ от циментопочва в дъното на метростанцията. Такова „зацепване“ не може да се 

осъществи, тъй като измерени сили на триене стар – нов бетон, не надвишават 
35 – 40 t/m2. Тук тези сили са значително по – ниски, поради наличието на бентонитова 

ципа до стените, която намалява триенето. 
Допълнително условия за стабилитета на противофилтпационния екран е условието 

за поемане на съответните огъващи моменти в средата на сечението на станцията. 
Някои очаквани благоприятни обстоятелства, които не могат да се предвидят с 

необходимата точност са пониженията на водите извън укрепителната стена, което е 

нормално, въпреки, че дънната плоча ще възпрепятства „сработването“ на нивата на 

подземните води от външната и от вътрешната страна на шлицовите стени. Опитът 

показва, че при нормални условия и свободна филтрация под основата на ограждащте 

стени, такива понижения са от порядъка на до 1/2,5 до 1/3 от дълбочината на изкопите, 

което при 12,5 m воден стълб прави водопонижение от 4 до 5 m. Поради липсата на 

водоплътна тапа в дъното на изкопа, може да се очаква такова водопонижение. Това обаче 

са предварителни предпоставки, които трябва да се докажат в процеса на изкопаване на 
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ямата. Водопониженията могат да се приемат само априори и то при наличието на пясъци 

под основите на стените, както е дадено в инжeнерногеоложкия доклад. 
Предвид посочените обстоятелства и при наличието на водоплътна „тапа“ под 

дъното на изкопа не може да се предвиди с необходимата точност водопонижението и 

приемането на решение крие опасности от грешки. 

2.1. Струйна циментация под дъното на изкопа 
От достигната дълбочина 14 m под терена вътре в станцията се правят сондажи за 

изпълнение на „струйната циментация“, като инжектираните дълбочини – котите на горен 

и долен край на заздравените участъци са дадени на фигура 2. 
Дебелините на заздравените участъци се изменят от 1,5 до 2,5 m, като по-големите 

дебелини са в контактните области до шлицовите стени и в средата. Удебеляването 

покрай стените е за да се създаде по-голяма сила на сцепление между инжектираната 

почва и шлицовите стени. С удебеляването в средата се цели увеличаване на собственото 

тегло на инжектираната почва и поемане на огъващите моменти в плочата от воден подем. 

При приемане на сцепление между инжектираната почва и шлицовите стени δ = 15 t, то 

при дълбочина на контактната зона от 2 m, силата на приплъзване на инжектираната 

„тапа“ ще бъде 30 t/m. За цялата ширина на „тапата“ от 16,5 m, общата сила, която може 

да се приспадне от целия напор е 30/16,5= 1,82 t на линенен метър. 
От получената стойност на напора след водопонижението – 7 t/m2 се спада 

стойността 1,82 t/m2, след което остава остатъчен напор от 5,20 t/m2 и необходимата 

дебелина на инжектираната почва става 2,36 m, приблизително 2,40 m. Тази стойност е 

близка до средната дебелина на инжектираната почва. Напрежението от 1,82 t/m2 създава 

огъващ момент в дебелината на инжектираната почва. При етапи на откопаване с дължина 

40 m и ширина на участъка между стените 16,60 m, максималният огъващ момент в 

„тапата“, приета като ивица по късата страна, натоварена с равномерно разпределен товар 

от 1,82 t/m2, се приема с стойност Мmax = 50-55 tm/m. 
При дебелина на плочата в средата 2,0 m, съпротивителният момент е 0,66 m3. При 

тези данни, опънните напрежения в инжектираната почва ще бъдат 55/0,66 = 83 t/m2 = 
8,3 kg/cm2 или по същата формула, но за по – малката стойност на момента – 75 t/m2 = 7,5 
kg/cm2. При условие, че се приеме частично запъване на плочата, напреженията намаляват 

до 5 – 6 kg/cm2, което е в границите на опънната якост на инжектираната почва с 

натискова якост от 2 – 3 МРа. Ако се вземе предвид обаче, че връзката между отделните 

инжекционни колони няма необходимата якост, съществува реална опасност от спукване 

на инжектирания екран поради значителните опънни напрежения, вследствие на 

огъващите моменти. Благоприятно обстоятелство е, че при огъването на дебелите плочи, 

особено ако могат да работят в стадии на пластичност, допустимите опънни напрежения 

се увеличават до два пъти. Трябва да се има предвид и опасността от повдигане на цялата 

„тапа“ от инжектираната почва вследствие на водния подем. 

2.2. Осигуряване на инжектираната почва срещу воден напор 
Възможни са два варианта за осигуряване на инжектираната почва от воден напор. 
Първият вариант е поемане на част от напора с анкери – по 1 – 2 анкера на линеен 

метър от дъното на изкопа през инжектираната почва. 
Вторият вариант е чрез пробиване на инжектираната почва, при което след 

изтичането на минимални водни количества водният напор спада до безопасна стойност. 

Тези водни количества няма да окажат съществено влияние на технологията на изкопите и 

не съществува опасност от воден прорив. Този вариант е по – подходящ, тъй като 

осигурява сигурна устойчивост на инжектираната почва и не създава статически и 

технологични проблеми при изпълнението. 
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Водопонижението може да се реализира чрез сондажни кладенци, разположени на 

известно разстояние – 8-10 m осово един от друг и ситуирани по надлъжната ос на 

метростанцията. По този начин водочерпенето се отдалечава от водопритока, който е под 

основите на шлицовите стени, като се удължава пътя на филтриращата вода и по този 

начин се намалява градиента и се елиминира опасността от воден прорив. 
Дренажните сондажи се изпълняват с „дренажен филтър“ от баластра с дебелина над 

10 сm. Опитно е доказано, че филтър от баластра с такава дебелина предотвратява 

изнасянето на прахови или пясъчни частици, с което се избягват условията за „протичане“ 

на пясъците. Дълбочината на сондажа трябва да има възможност за създаване на линия на 

депресия на водното ниво така, че да се избегне образуването на недопустим воден подем. 

Дренажните сондажи могат да се снабдят и с индикатор за налягане, който да отваря 

сондажните отвори и изтичащата вода от собствен напор да се изпомпва, или директно от 

сондажите, или от допълнителни шахтички, разположени по дъното на изкопа.  
 

3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Изкопите за метростанцията се изпълняват до дълбочина 14 m под терена. До 

основата на фундаментната плоча на метростанцията остава неизкопана част с дебелина 

8 m – в средата на станцията и 6 m – покрай стените. Това се прави, за да се 

противодейства със съществуващия геоложки товар на водния подем, който при основата 

на фундаментната плоча е 12,5 t/m2, без да се отчита понижението на нивата на 

подземните води, вследствие на сработване на водните нива вън и вътре в изкопа, под 

основите на шлицовите стени. Наличието на претоварващ насип от неизкопана почва 

предотвратява или намалява евентуален „рефлукс“ – обратно изтичане на циментово 

мляко при инжектиране на почвата. 

 

Фигура 2. Характерни разрези с разположение на заздравителните колони 

Инжектирането на почвата става от кота 1,5 m, 2 m и 2,5 m под долната повърхност 

на дъното на фундаментната плоча на метростанцията на дълбочини, които са предписани 

в проекта. До дъното на фундаментната плоча, сондажите са „глухи“ – неинжектирани. 
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Дължините на инжектираните сондажи се изменят от 1,5; 2,0 и 2,5 m. Заздравителните 

колони са през осово разстояние 0,90 m до 0,74 m, както е показано на фигура 2. 
Препоръчително е пилотите за заздравителните колони да се изпълняват през един, след 

което се изпълняват и междинните колони.  
При системата с един флуид се използва двуканален лост ф89 за сондиране и 

инжектиране. Лостът отвежда водата и циментовия разтвор до монитор с коаксиалнa дюза 

(една или повече, в случая само една). Режещата глава на лоста е с диаметър ф127 mm. 
След приключване на сондирането, сондажният лост се изтегля като се върти и в 

същото време се впръсква (инжектира) циментовия разтвор, което имa за цел да разруши 

структурата на почвата и да запълни колоната със смес от местна почва и циментов 

разтвор. 
Методът с един флуид включва използването на инжекционна помпа, с която да се 

подава циментовият разтвор към дюзата с налягане до 400 bar. Началото на нагнетяване е 

след като режещата глава на сондажния лост достигне на 0,4 m под дъното на 

инжекционната колона. 
Работите по метода „струйната циментация“ за заздравяване на земната основа под 

дъното на шахтата се изпълнят на три етапа: 
Етап 1: Опитен участък. В началната зона се изпълняват 3 броя опитни колони. 

Изпълнението на колоните започва със сулфатоустойчив цимент марка СЕМ II/В–L42.5R. 
При изпълнение на 50% от колоните се използва ускорител за свързване на цимента по 

сертификат на доставчика. Целта е да се уточнят точните параметри на инжектиране, 

степента на насищане на почвите с цимент, диаметъра на колоните и якостно-
деформационните показатели на заздравените почви. След получаване на оптимални 

резултати на заздравяване на земната основа, се извършват всички заздравителни работи, 

посочени в проекта.  
Етап 2: Инжекционни работи. В проекта се предвижда изпълнение на 2926 бр. 

инжекционни колони с D=1,15 m – установен опитно, при среден разход на сух цимент 

около 400 kg/m. Тези колони се изпълняват след уточняване на технологичните параметри 

на инжектиране и определяне на якостно-деформационните характеристики на 3 бр. 

опитни колони. 
Етап 3: Контролни работи. За определяне якостно-деформационните характеристики 

на обработените след струйната циментация почви – ъгъл на вътрешно триене, кохезия и 

якост на едноосов натиск, се прокарват проучвателни ядкови сондажи във всяка от трите 

опитни колони. Единият от сондажите е в периферията на всяка колона, а другият между 

центъра и периферията. По таблични и аналитични зависимости от нормите се определя 

модулът на обща деформация за всяка една проба. За конкретният случай очакваните 
стойности на модула е около 40 МРа и якост на едноосов натиск над 2,5 МРа. 

От всеки проучвателен сондаж, респективно от всяка опитна колона, се вземат проби 

за лабораторен анализ. Тези проби се комбинират по височина с оглед да бъде постигнато 

подробно проучване по цялата височина на опитните колони. 
След получаване и обработка на резултатите от изпитване на опитните колони, 

оптималното съчетание на технологичните параметри, с които да бъде изпълнено 

заздравяването под дъното на шахтата, се определя след удовлетворяване на два критерия 
– диаметърът на заздравената колона да бъде по-голям от 1,1 m и показателите на 

циментираната почва да покажат деформационен модул не по-нисък от 40 MPa и якост на 

натиск над 2,5 MPa. В случай, че параметрите не бъдат достигнати е възможно при 

изпълнението да бъде добавен въздух, т.е. струйната циментация да стане с два флуида. 
Непосредствено след изпълнението на всяка колона, изпълнителят съставя работен 

доклад. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Със заздравяването на земната основа под дъното на метростанцията по метода 

„струйна циментация“ се постига както уплътняване и ограничаване на притока на вода, 

така и осигуряване на стабилността на забитата част под дъното на шлицовите стени. 
Прилагането на метода „струйна циментация“ (Jet Grouting) при строителството на 

сгради и съоръжения в урбанизираните територии и извън тях дава много добри резултати 

за осигуряване на нестабилни земни основи, земни основи с високо ниво на подпочвени 

води или с реки в близост. Подвижността и възможността за изпълнение при всякакви 

условия, стандартизирането на процедурите и контрола на качество по време на 

изпълнение, правят метода иновативно, интересно, гъвкаво и лесно средство за 

изпълнение на специални геотехнически работи. 
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА И ДЪЛГОТРАЙНОСТТА 

НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ ОПОРИ 
 

Димитър Димов1 
 
 
 

RECOVERING THE RELIABILITY AND DURABILITY 
OF REINFORCED CONCRETE BRIDGE’S SUPPORTS 

 
Dimitar Dimov1 

 

Abstract: 
In a number of cases from construction practice just during the execution of reinforced concrete 
structures of buildings and bridges, usually are make defects relate to the quality of concrete 
works of some of bases bearing elements. Then the possibilities are two: destruction and making 
again execution at strict control for conformity with the requirements of the project, or 
strengthening/repair for recovering the disturbance reliability or durability by using suitable 
and effective method.  
In this paper is considered similar case where is established no density and insufficient strength 
of concrete in round reinforced concrete columns of a new execution bridge’s support. Due to 

carried out preliminary investigation there are made important conclusions for the state of this 
support and is proposed effective decision for recovering the reliability and durability of it, 
without interruption of construction works..  

Keywords: 
Bridge’s Support, Bridge’s Columns, Recovering, Reliability, Durability. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият доклад разглежда практически случай, при който поради установени 

повърхностни шупли и каверни в колона К41 (Р41) от стълб Р4 на новостроящ се пътен 
надлез на км 137+336.54 по път 1 от проект: Модернизация на ж.п. участък Септември – 
Пловдив, част от трансевропейската ж.п. мрежа – Пътен надлез и пътни връзки 
„Стамболийски“, е предложено и изпълнено по подходящ начин възстановяване на 
нарушената надеждност и дълготрайност на мостовата опора. 

Във връзка с това първоначална са проведени проучвания за оценка на якостта, 
еднородността и качеството на изпълнените бетонови работи, вкл. плътност, скрити 
дефекти (каверни и др.), в зависимост от което е дадено целесъобразно решение за 
възстановяване на проектната носимоспособност на въпросната колона. За целта в 
периода от 28.11.2017 г. до 12.12.2017 г. бе извършено следното: 
                                                 
1 Димитър Г. Димов, проф. д-р инж., катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет, УАСГ, 
бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, е-mails: dimov_fce@uacg.bg; dimg.dimov@gmail.com; 
  Dimitar G. Dimov, Prof., PhD, Eng., Department of Reinforced Concrete Structures, Faculty of Structural Engineering, 
UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; е-mails: d dimov_fce@uacg.bg; dimg.dimov@gmail.com.  
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(1) Разработване на Методика и технология за извършване на обследване на 

състоянието, диагностика и безразрушителни изпитвания за окачествяване на бетони и 

армировки в елементи на мостови конструкции; 
(2) Обстоен оглед на колоните на стълб Р4 и на проявените повреди и дефекти; 
(3) Изрязване на сондажни ядки Ø80 mm и/или Ø50 mm от К41 и от друга колона без 

външни дефекти и лабораторни изпитвания за якост, и плътност на бетона; 
(4) БК с твърдомер на Шмидт на всички колони от стълб Р4 и окачествяване според 

действащите БДС EN 13791: 2007/NA: 2011 и БДС EN 206-1: 2014/ NA: 2015; 
(5) Ултразвукова диагностика в по 3 бр. сечения на К41 и в съседните без видими 

дефекти, за установяване на евентуални скрити каверни; 
(6) Заключение за техническото състояние и решение за възстановяване на 

проектната носимоспособност на колоната. 

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБСЛЕДВАНИТЕ КОЛОНИ 
Колона К41 на новостроящия се Пътен надлез на км 137+336.54 по път 1 е една от 

трите колони, формиращи стълб №4 (Р4) на това мостово съоръжение (вж. фиг. 1). 

Колоните са с кръгло напречно сечение с диаметър 100 cm и светла височина 650 cm; 
Фундирани са върху 4 бр. изливни пилоти Ø1,2 m, с дължини по 20 m и ростверк над тях с 

размери 1,6/1,6/12,4 m. 

  

Фигурa 1. Общ вид на стълб №4 Фигурa 2. Фрагмент на долната част на колона 

К41(б), с наличие на повърхностни шупли и 

каверни  

По проект колоните на тази опора са предвидени да се армират надлъжно с по 24N32 

от стомана клас В500С, обхванати със спирала от N16 от същия клас със стъпка 8 cm. 
Проектният клас на бетона в тях е С30/37, а проектното бетонно покритие – 35  mm. 

Със Заповед №1 от 18.07.2017 г. [11], проектантът е променил спиралната армировка 

на N14 от същия клас стомана, но с намалена стъпка в размер на 6см. При изпълнението 

на колоните от тази опора се констатира, че по повърхността на колона К41- дясна (фиг. 2) 

се е получил дефект. Във връзка с това със Заповед №14/10.11.2017 г. [14] той предписва 

тази колона да се провери за скрити каверни във вътрешността и да се вземат проби за 

окачествяване на вложения в нея бетон.  

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ И АНАЛИЗ 

3.1. Изследване на взети проби от бетона 
Възприетата методика за настоящите безразрушителни изпитвания е в пълно 

съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007 [2] и БДС EN 13791:2007/NА:2011 [3], 
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визиращи оценката на съществуващи и новостроящи се конструкции, които се налага да 

бъдат променени, преизчислени или имат повреди. Тази методика включва: 
 БК на бетона с твърдомер на Шмидт на всеки вид главни носещи елементи – в 

случая колони на сълб на мстово съоръжение;  
 изрязване на пробни тела (ядки), от 3 до 14бр или над 15бр, от места предварително 

изпитани с твърдомер на Шмидт чрез определяне на големината на отскока; 
 лабораторни изпитвания на пробните тела за плътност и на натиск до разрушаване; 

По този начин са решени два важни въпроса: 
 установена е структурата и са определени действителните физико-механични 

свойства на бетона (плътност, еднородност, деформоционен модул); 
 направен е паралел между установената повърхностна твърдост по БДС EN 12504-

2:2005 [5] с действителната якост на бетона в изследваните части и елементи, 
получена по БДС EN 206-1/NA:2015 [1] и БДС EN 13791:2007/NА:2011 [3]  чрез 
разрушаване на изрязани пробни тела от самите тях. 

  

Фигурa 3. Диагностика на положението 
на армировката 

Фигурa 4. Сондиране за вътрешни дефекти 

Проучването за наличие на евентуални скрити каверни във вътрешността на колона 

К41 се извърши първоначално в мястото с най-големи повърхностни дефекти с помощта 

на сондажна машина HILTI DD200, чрез сондиране с боркорона с външен диаметър 50 
mm (фиг. 4). За да не се засегне армировката, предварително с помоща на сканиращ апарат 

Ferroscan FS200 на Hilti Corporation , чрез линейно (фиг. 3) и площно сканиране (фиг. 5), 

се установи точното местоположение на надлъжната и напречната армировка в 

изследваните участъци, а така също нейния вид и бетонното покритие. 
За изследване на свойствата на бетона, влложен в изпълнените колони, бяха 

изрязани цилиндрични бетонови ядки (фиг. 6) с външен диаметър на боркороната 80 mm. 
Бетоновите ядки са изрязани от колона К41 (с установен външен дефект) и от колона К43 

(без видими дефекти) и са обработени в съоветствие БДС EN 12504-1:2005 “Ядки. 

Изрязване, проверка и изпитване на натиск“.  
От изрязаните бетонни ядки са оформени 8 бр. цилиндрични пробни тела с диаметър 

74 mm и височини по около 80 mm (фиг. 7). 
Всяко пробно тяло, след измерване на масата му, е натоварвано на натиск до 

разрушаване (фиг. 8). Изпитването и оценяването на бетона е проведено в акредитираната 

УСИЛ на УАСГ, в съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007/ NА:2011 [3] 
”Оценяване на якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни 

елементи”. 
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Фигурa 5. Диагностика на армировката Фигурa 6. Изрязване на сондажни ядки 

  

Фигурa 7. Оформяне на пробни тела Фигурa 8. Изпитване на натиск до разрушаване 

 
(1) От проведените лабораторни изследвания на взетите и оформени пробни бетонни 

тела се установи средна плътност в размер на 2253 kg/m3, според която вложеният в 

колоните на стълб Р4 бетон отговаря на „обикновен бетон“ съгласно дефинициите на  БДС 

EN 206-1/NA:2015 [1]; 
(2) При това плътностите на единичните пробни тела се оказаха много близки, т.е. 

физическата еднородност на бетоните в отделните колони е много добра, което се 

потвържди и от външния вид на изрязаните сондажни ядки (фиг. 12) – без дефекти, с 

равномерна и еднородна структура; 
(3) Механичните изпитвания на същите пробни тела показаха също сравнително 

добра еднородност на резултатите, но относително по-ниски за момента якости от 

предвидената по проект. 
(4) Статистическият анализ на тези якости, извършен според изискванията на БДС 

EN 206-1/NA:2015 [1] и БДС EN 13791:2007 [2] показа, че бетонът вложен в колони К41 и 

К43 се определя като бетон клас С25/30, а според тези на БДС EN 13791:2007/NA:2011 [3] 
– на бетон клас В30 (вж. табл. 1.6). 

(5) От изрязаните сондажни ядки се установи още, че вложеният в колоните бетон е 

приготвен с относително добро съотношение между дребен и едър добавъчен материал 
(максимален р-р 20-25 mm) и равномерна структура (вж. фиг. 5-7), но с добавъчни 

материали от речна баластра. 
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3.2. Ултразвукови изпитвания 

Те се проведоха чрез двустранно прозвучаване с ултразвуков апарат Unipan, модел 

543 (фиг. 9 и 10), в съответствие с БДС EN 12504-4:2005 [6], на годните за прозвучаване 

6бр. цилиндрични пробни тела с диаметър 74 mm и на трите колони. Цилиндричните 

пробни тела са прозвучавани двустранно в средата по надлъжната им ос, а колоните – по 

два ортогонални диаметъра, на три нива,  отстоящи от горен ръб ростверк съответно на 0,5 
m; 1,0 m и 1,5 m, като е обхванат изцяло дефектния повърхностен участък на колона К41. 

  

Фигурa 9. Ултразвукова диагностика 
на пробните тела 

Фигурa 10. Ултразвукова диагностика 
на изследваните колони 

Динамичният и статичният модули на линейни деформации на бетона са изчислени 
въз основа на измерените времена и скорости на прозвучаване по познатите зависимости 

от физиката [12], а именно: 

 2
,c dyn cE k V , (1) 

където: 

0,9k   - коефициент, който е приет равен на      1 1 2 1     , за прозвучаване 

на масивни елементи; 

c c g   - акустическа плътност на бетона в 2 4kNs m  и 

 1 ,c c dynE k E  , (2) 

където 1 0,91k   за бетони със средни якости; докато якостта на бетона е изчислена 

според БДС 15013-84, по методиката на „тарировъчните криви”, посредством 

зависимостта: 

    3,75
ci cif MPa cV km s , (3) 

където 0,157 0,231c    в зависимост от условията на приготвяне на бетона и състоянието 

му при  провеждане на диагностиката. 

(1) Ултразвуковата диагностика на пробните тела и на колоните на място потвърди, 
че физическата  еднородност на бетона е много добра – hom 0,93K  ; 

(2) Същото изследване показа, че модулът на линейни деформации на бетона при 

различните видове деформационни и др. проверки може да се приеме консервативно 
Ec = 30500 MPa; 
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(3) Тази негова стойност, както и определената по емпиричен път по формула 3 

вероятна характеристична якост в размер на 30,1 MPa, отново потвърдиха, че по време на 

обследването, на едномесечна възраст, бетонът в изпълнените колони на стълб №4 

отговаря на бетон клас В30, т.е. С25/30 според действащите норми и стандарти [1, 2, 3]. 

3.3. Безразрушителни изпитвания на бетона чрез големината на отскока 
Те се проведоха с механичен твърдомер на “Schmidt“, в пълно съответствие с 

изискванията на стандарта [5]. Изпитани бяха общо 45 бр. места (серии) по 15 бр. от всяка 

колона, разпределени по височина на 5 бр. нива - съответно на 0,5; 1,5 и 3,0 m под долен 

ръб ригел и на 0,6 и 1,8 m над горен ръб ростверк (фиг. 11). Резултатите за получените 

якости показват следното: 
(1) При математическата обработка и анализ е използван съответния „коефициент на 

съгласуване” установен от комбинираното изпитване, с характеристична стойност 1,343; 
(2) От проведения комплексен безразрушителен контрол (БК) на бетона чрез 

повърхностната му твърдост според БДС EN 206-1/NA:2015 [1] и БДС EN 

13791:2007/NА:2011 [3], понастоящем той може да се класифицира за колони К41 и К42 
като бетон клас В30, което кореспондира и с резултата получен от прякото изпитване на 

взетите пробни тела (вж. предходната т. 3.2), а за К43 – като бетон клас В35; 
(3) Установи се също, че единичните якости на бетона варират в сравнително тесни 

граници – за К41 и К42 от около 29-30 МРа до 37-38 МРа, а за К43 от около 35 МРа до 
към 42 МРа. Т.е. и при този вид БК се потвърждава относително добрата еднородност на 

бетона; 
(4) Друго косвено доказателство за добрата еднородност на бетона са установените 

кефициенти на вариация, чиито стойности от 0,056 до 0,091 са значително по-ниски от 

приетата за нормална горна граница в размер на 0,135. 

  

Фигурa 11. БК на бетона с твърдомер 
на Шмидт 

Фигурa 12. Тест за карбонизация 

3.4. Изследване на карбонизацията на бетона 
Дълбочината на карбонизация на бетона в колоните е изследвана чрез своевременно 

третиране на изрязаните бетонни ядки посредством 1% разтвор на фенолфталейн в спирт 

(фиг. 12). При това положение липсата на оцветяване показва дълбочината на 

неутрализиране на течната фаза на бетона със стойност на рН ≤ 11,8 под която стойност 

бетонът не е в състояние да защитава армировката от корозия. Резултати от този 

специализиран тест показват следното: 
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(1) Неутрализацията (карбонизацията) на бетона в колоните се оказа нулева 

(виолетово оцветяване по цялата дължина на всяка от изрязяните ядки, т.е. Рh˃11,8), 

вероятно поради факта, че той бе едва на едномесечна възраст; 
(2) Това означава че бетонното покритие, което варира за спиралната армировка от 

25-30 mm до 45-50 mm, а на надлъжната армировка – от около 45 mm до към 90 mm е в 

състояние да предпазва армировката от корозия, и от тази гледна точка не е необходимо 
да се предприемат мерки за репарация и защита на видимите бетонни повърхности. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
От прегледа и анализа на резултатите от извършеното обследване и проведените на 

място и лабораторни изпитвания и диагностични проучвания се направиха следните 
обобщени изводи за техническото състояние на изследваните ст.б. колони: 

4.1. С изключение на установените повърхностни шупли и малки каверни в най-долната 
четвъртина на колона К41, по останалите части на същата колона, както и по 
повърхностите на другите две колони К42 и К43 на стълб Р4 не са констатирани никакви 
подобни или други дефекти. 

4.2. Проведеното комплексно проучване на цитираните три колони чрез сондиране и 
изрязване на бетонни ядки в дълбочина и паралелно ултразвуково прозвучаване в сечения 
без и с установени външни дефекти категорично показаха, че в нито една от тях няма 
данни за наличие на вътрешни (скрити) каверни, нееднородност или други недостатъци. 

4.3. Съгласно действащите в Р. България БДС EN норми и стандарти [1, 2, 3], бетонът 
вложен в колони К41 и К42 за периода на изпитването (36 дневна възраст) отговаря на 
бетон клас В30, а в колона К43 – на бетон клас В35 при предвиден в проекта клас С 30/37 
(В37). Т.е. и в трите колони на този стълб на едномесечна възраст проектната марка 

на бетона не е постигната. Основната причина за това вероятно е използването на 

добавъчен материал от речна баластра за направата на бетона, който материал няма 

необходимите качества за постигане на изискваните по-високи якости. 

4.4. Независимо от това към този момент може определено да се твърди, че бетонът на 
разглежданите колони все още няма никаква неутрализация, т.е. бетонните покрития в 
местата без повърхностни шупли и дефекти са в състояние напълно да предпазват 
армировката от корозия. 

4.5. Установените при контролните сканирания вид, гъстота и разположение на 
надлъжните и напречни (спирални) армировки, показаха добро съответствие с 
предвидените в проекта. Бетонните покрития на спиралната армировка и на надлъжната 
армировка са по-големи от минималните изискуеми, съответно 25 и 40 mm. 

4.6. За възстановяване на проектната носимоспособност на колони К41, К42 и К43, на 
които проектната якост на бетона не е постигната, бе препоръчано и се извърши усилване 
чрез спираловидно обвиване с тъкан от въглеродни нишки, с фирмени материали и 
продукти  на фирма Mapei, като се съблюдаваха следните изисквания: 

(1) Използвана е тъкан от въглеродни нишки Mapewrap C Uni-Ax 300/40 с 

еднопосочно ориентирани влакна, с характеристики както следва: 
 тегло 300 g/m2;  
 плътност 1800 kg/m3; 
 еквивалентна дебелина 0,164mm и широчина на лентата 400 mm; 
 якост на опън ≥ 4900 N/mm2; 
 модул на еластичност 252000 N/mm2 
 удължение до скъсване ≥ 2%.  
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(2) Тъканта беше полагана спираловидно със застъпване най-малко 50 mm (фиг. 13 и 

14), върху предварително добре обработена (обезпрашена и обезмаслена) повърхност по 
т.н. „сух метод“, при който са използвани следните смоли: 

 Mapewrap Primer 1 – епоксиден грунд; 
 Mapewrap 11 – епоксидна изравнителна шпахловка и 
 Mapewrape 31 – епоксидна импрегнираща смола 

(3) При полагането се съблюдаваше температурата на бетонната основа да не е по-
ниска от +8⁰С и да е поне с 3⁰С по-висока от точката на оросяване, при максимално 

допустима влажност на бетонната основа 4%. 
(4) За предпазване от UV лъчи, натриеви хлориди, сулфатни съединения, 

антиобледенителни състави, пенетрация на въглероден диоксид и водни молекули (с оглед 
предотвратяване на образуването на въглеродна киселина и последващ процес на 
карбонизация), се реализира защита с двукомпонентно покритие също на Mapei – 
Mapelastic в цвят Chiaro (светлосив), нанесено в два слоя с дебелина до 3 mm.  

(5) Всички материали и продукти се доставиха, приготвиха и положиха от фирма 
„K&K Прожект Груп“ ЕООД, специализирана за изпълнение на подобни системи за 
конструктивно усилване, в съответствие с указанията на каталозите и инструкциите на Mapei. 

  

Фигурa 13. Момент от усилването на К41 Фигурa 14. Поглед към усилваните колони 

на стълб Р4 

5. ИЗВОДИ 
5.1. Въз основа на извършеното комплексно предварително проучване и обследване не 
само на колона К41 (с визуално дефектната повърхност), но и на другите две колони К42 и 
К43 на стълб Р4 от пътния надлез при гр. Стамболийски, са направени важни изводи за 
якостта и състоянието бетона във вътрешността на колоните, за начина им на армиране и 
за съответствието на вложените в тях материали с изискванията на проекта. 

5.2. С предложеното и изпълнено решение чрез прилагане на една от съвременните 
системи за конструктивно усилване (с FRP материали) е постигнато пълно възстановяване 
на нарушената надеждност от недостатъчната проектна якост на бетона в колоните от 
разглежданата мостова опора. 

5.3. Реализираното плътно (чрез застъпване) апликиране на усилващия композитен 
материал (тъкан от въглеродни нишки+епоксидно лепило) предотвратява каквато и да е 
възможност за по-нататъшна карбонизация и/или корозия на армировката, с което се 
гарантира и дълготрайността на всяка от усилените колони и на цялата мостова опора. 

5.4. Този ефективен начин на усилване на съществуващи и в процес на изпълнение 
мостови опори, може да се препоръча и в други случаи с допуснати подобни грешки и 
неблагополучия поради това, че позволява да бъде извършван в процеса на експлоатация 
и/или без прекъсване на строителния процес, както и поради факта че променя 
незначително (пренебрежимо малко) геометричните параметри на усилваните елементи.    
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ЕФЕКТИВНА ШИРОЧИНА ЗА КЛАСОВЕ СЕЧЕНИЯ 1 И 2 

НА КОМБИНИРАНИ ГРЕДИ 
 

Енчо Дулевски1 
 
 
 

EFFECTIVE WIDTH FOR SECTION CLASSES 1 AND 2 
FOR COMPOSITE GIRDERS  

 
Encho Dulevski1 

 

Abstract: 
There is a statement that the effective width for classes 1 and 2 equal for composite girders with 
the effective width for the other classes in Ultimate Limit State in EC4 is in contradiction with 
the principle of determination of the effective width in general. A new approach is suggested to 
this problem which considers the cross-section’s strains distribution. Critical point is defined at 
the level of the upper edge of the concrete slab above the axis of the girder where the strain 
reaches its limit εcu. This value decreases to εc and further – proportionately to the stress 
changes in the elastic area. It comes up zones with plastic and elastic concrete state. Stresses 
there define the contribution of the concrete slab to the bending resistance of the girder. They 
are bigger, up to 24%, than according to the procedures obtained from EC4. This approach 
allows it to be applied to reinforced RC T – girders, but with a reduced effect. 
  

Keywords: 
Composite Bridges, Effective Widths, Section Classes. 
 
 

1. INTRODUCTION 
The effective width concept is too common to provoke scientific or practical interest. In 

order to do so, two examples will be considered being a consequence from some provisions in 
Eurocodes 2, 3 and 4 (EC2 [1], EC3 [2] and EC4 [3]).  

First example: Figure 1.1 shows the graphics for the effective width ratio β according to 
EC2, EC3 and EC4. For comparability the formulas according to EC2 and EC4 are transformed 
here in a suitable way. 

The results shown in Figure 1.1 raise the following questions and cogitations: 
 The data from EC3 is obtained for elastic stress state of the material. It coincides closely 

enough with analogous ones, obtained from other sources [4], [5]; 

                                                 
1 Енчо М. Дулевски, проф. д-р инж. (пенсиониран), катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, Факултет по 

транспортно строителство, УАСГ,  бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, е-mail: emd_fce@uacg.bg; 
  Encho M. Dulevski, Prof., PhD, Eng. (retired), Department of Road Construction, Faculty of Transportation Engineering, 
UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; е-mail: emd_fce@uacg.bg. 
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 For a large interval of the graph, the values obtained from EC3 lie between those from 

EC2 and EC4, and for the remaining interval they are nearby. Therefore they also can be 
perceived valid for concrete in elastic condition; 

 Why the values for the β-ratio differ (differences reaching up to 60%), when the same 
material is considered in EC2 and EC4? Why the formulas are not unified? 

 Why the effective width of classes 1 and 2 composite girders under plastic condition 
remains the same as that under elastic condition? The question results from the fact that 
the direct stress diagrams differ considerably (in both directions). 

 

Figure 1.1. Comparison of the β-ratio according to EC2, EC3 and EC4 
 
Second example: In Figure 1.2 a cross section class 1 of a composite beam is presented. 

The steel class is S460 and the neutral axis is at a distance from the upper concrete plate edge 
equal to 0,4h. For such a case EC4 prescribes the plastic moment value Mpl of the section to be 
reduced by 20% in order to obtain the bending resistance MRd of the composite beam. If MRd is 
compared with Ma,pl (the plastic resistance of the beam only), the latter is higher. If the RC plate 
width is unlimited, in order to use the shown value of the effective width, the effective length leff 
should be 4,608 m. It is resulting in a ratio h/l =1/4 for a simply supported girder. If the span is 
larger, than the distance between the girders should be 1,352 m. The both possibilities hardly 
ever may occur in practice.  

 

Figure 1.2. Composite beam used for example 2 
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The second example leads to the following conclusions: 
 Sometimes the composite action may be “harmful”, or, 
 Some of the provisions in EC4 need to be clarified or be amended eventually. 
This work presents an attempt to clarify and solve some of the questions above. The strains 

are used for determination of the effective width. 
 

2. POSTULATES  
The strains along the vertical cross section axis change linearly. The direct stresses in 

horizontal direction, at the top of the RC plate reach the design stress fcd in part of the plate and 
get smaller in the remaining part (Figure 2.1.b). Wide plates may have an unstressed part. 

In the part where σ = fcd, the strains change linearly εcu – εc, while in the remaining part 
they change proportionally to the σ-stresses (Figure 2.1.a). The RC plate stresses change 
vertically in the elastic region according to the non-linear stress-strain correlation law. Further 
this case will be indicated by CLA. Also the bilinear law of the same correlation is considered 
with the indication BLA. In Figure 2.1.c the plate zones in plastic and in elastic condition are 
shown. The stress distribution outside the plastic zone is accepted according to the formulas 
given in EC3. Smooth transition of the strains between the two zones is applied for the 
determination of b1 and b2 dimensions. Using  2

22 4,61/1 k  effective breadth ratio, taken 

from EC3, the b2-zone has been transformed to b2,eff; 22,2 bb eff  ; efflbk /22  .  

 

Figure 2.1. Concrete plate, a) distribution of strains, b) distribution of stresses, c) plate state 
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3. DETERMINATION OF 1b  AND 2b  

For b2-zone EC3 gives a formula for the direct stress distribution, which is modified to: 
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   .2,025,1 22 cdf   (3.2) 

The coordinate axis y is right-directed with starting point in the left end of b2-zone. 
The formula (3.1) can be transformed to 
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The strains in the b1-zone are determined by: 
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Axis y1 is collinear to axis y and starts from the left end of b1-zone. 
The smoot strain transition between the two zones leads to: 
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The dimension b has a limitation inside the stressed zone b ≤ leff . 
After replacing β2 and some processing the expression above reaches to: 
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k0 = b/leff and coefficients a1 and a2 are presented in Table 3.1. 

Table 3.1. Coefficients a1, a2 

Concrete 
class 

BLA CLA 

a1 a2 a1 a2 
C12/15- 
C50/60 

0,150 2,400 0,108 2,300 

C55/67 0,103 2,289 0,055 2,164 

C60/75 0,073 2,210 0,034 2,104 

C70/85 0,047 2,140 0,016 2,050 

C80/95 0,024 2,072 0,005 2,016 

C90/105 0,017 2,052 0,000 2,000 
 
For the concrete classes in the first row of Table 3.1, the relation k2 = f (k0) is presented in 

Figure 3.1 by curved graphics. The parts plotted by solid lines are valid. When k0-values are 
small, the β-ratio is not well defined by the formula given in EC3. As a consequence, values for 
k2 cannot be found in the Figure 3.1 for that interval. More exact expression for β will give 
results for k2 but with calculation difficulties. In order to avoid them and on the safe side, the 
dotted straight lines are accepted instead of curved ones. 
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Figure 3.1. Illustrative presentation of expression (3.6) and its linear variant 

After the dimensions b1 and b2 are defined, the plastic and elastic concrete zones can be 
outlined. Further, the position of the neutral axis and the resultant force of the concrete stresses 
can be found. 

 

4. PLASTIC MOMENT RESISTANCE 
According to Figure 2.1.c the resultant force of the compressive stresses in the RC plate 

can be determined after the stressed effective zone is divided into elementary parts for which 
their resultant forces and application points are known. 

If the plate is symmetrically arranged with respect to the cross section axis, and the neutral 
axis is situated in the concrete part, the dimension x and the contribution of the concrete stresses 
to the plastic moment resistance can be obtained from: 

 
 

;
,251403

,

effcd

Rda

bababaf

N
x


  (4.1) 

  .,281706
2

, effcdRdc bababaxfM   (4.2) 

The stress contribution of the steel part is easy to calculate. If the neutral axis is situated in 
that part, the calculations become more complicated. BLA approach give result after an iteration 
process. CLA approach is practically inapplicable. Such cases however are infrequent. The 
coefficients a3 – a8 are given in Table 4.1. 

Independently from the position of the neutral axis, an approximate approach can be 
applied. It is easy for use and the results obtained are on the safe side. All strains in the effective 
concrete plate part are accepted to be elastic. A generalized coefficient effeffeff lbk /  is 

necessary; effeff bbb ,21  . 
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The corresponding formula is: 
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When 5,00 k , then 32,0effk . Formula (4.3) finally may be simplified to: 

   31,0124,1 00  kkkeff  and (4.4) 

   .31,0124,1 0 effeff lkbb   (4.5) 

The approach using formula (4.4) is marked by CLSA. Further, the calculation of x and 
Mpl,Rd may continue in the usual way. 

Table 4.1. Coefficients a3 – a8 

Concrete 
class 

BLA 

a3 a4 a6 a7 
C12/15- 
C50/60 

0,750 1,250 11/24 19/24 

C55/67 0,710 1,210 0,444 0,777 

C60/75 0,672 1,172 0,428 0,762 

C70/85 0,630 1,130 0,409 0,742 

C80/95 0,577 1,077 0,381 0,370 

C90/105 0,558 1,058 0,370 0,703 

a5=1,0; a8=2/3 for all classes 

 CLA 
C12/15- 
C50/60 

0,886 1,686 0,494 0,960 

C55/67 0,858 1,658 0,490 0,964 

C60/75 0,841 1,641 0,487 0,964 

C70/85 0,822 1,622 0,484 0,963 

C80/95 0,808 1,608 0,482 0,961 

C90/105 0,800 1,600 0,480 0,960 

a5=1,600; a8 =0,960 for all classes 
 

5. EXAMPLES 
In Figure 5.1, graphics for composite beam plastic moment resistance are shown for a 

range of k0-values. The presented results are obtained by BLA, CLA and CLSA approaches. It 
can be noticed that the different approaches give insignificant differences, but all of them give 
larger bending resistance compared to the one obtained according to EC4 rules. The deviation at 
k0 = 0,5 vary between 22%-24%. 
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Figure 5.1. Moment resistance example 

For the cross section shown in Figure 1.2 calculation is made by the CLSA approach. The 
moment obtained is Mpl,Rd = 9470 kNm for unlimited plate width and for effective length leff, such 
that according to EC4 rules, gives the shown effective width. Bending resistance becomes 38% 
larger. 

 

Figure 5.2. Example for concrete T-girder moment resistance  

The presented manner for obtaining the effective width may be used for calculation of RC 
T-girders. In Figure 5.2 a section of such a girder is shown. The printed results for the bending 
resistance refer to the case when the reinforcement ratio is at the upper allowable limit, and for 
the calculations CLA approach is used. If CLSA approach has been applied, the difference with 
the value obtained from EC2 rules becomes 3.4%. 
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6. CONCLUSIONS 

Calculation of class 1 and 2 composite girder bending resistance by more exact 
presentation of strain and stress distribution gives higher results compared to those obtained by 
the rules given in EC4. 

More of the postulates above are general and the remaining seems to be logical. In such 
circumstances however, doubts may sometimes occur. One way to eliminate them is by 
laboratory tests. 
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ПРОЕКТ НА СТОМАНЕНА ЕСТАКАДА, 

ЧАСТ ОТ ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МАГИСТРАЛА 
И АМ “СТРУМА” В УЧАСТЪКА БЛАГОЕВГРАД – КРЕСНА 

 

Енчо Дулевски1, Александър Жипонов2 
 
 
 

DESIGN PROJECT OF STEEL VIADUCT, 
PART OF THE RAILWAY LINE AND MOTROWAY STRUMA 

IN THE SECTION BLAGOEVGRAD – KRESNA 
 

Encho Dulevski1, Alexander Jiponov2 

 

Abstract: 
A new option has been considered for the trace of high-speed double track railway in 
combination with a motorway. The alignment from communication point of view, goes directly 
above the existing railway and road and at some places they are crossing each other or they are 
almost parallel. Due to that, all the requirements are satisfied according to current standards. At 
one particular section, the Employer requires a structure on three levels: lower level – for 
double track high-speed railway; middle level – for highway traffic in one direction and upper 
level – for the highway traffic in the other direction. There is such a requirement due to the 
presence of tunnels with three traffic levels at both sides of each structure. It is elaborated a 
Preliminary design for the most complex structure which is in horizontal curve directly above 
the old railway and it partly overlaps it. Most of the structural elements are designed to work as 
composite elements. The total length of the structure is 446 m with 48 m spans. 

Keywords: 
Structure on three levels, Composite elements, Double track high-speed railway 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Лансираният в последно време “Източен вариант” на АМ “Струма” в участъка на 

дефиле “Кресна” все още е в състояние преди възлагане на строителство. Това 

предпоставя амбиции за преразглеждане на търга и дава основание за предлагане на нови 

конкурентни варианти.  
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Един такъв алтернативен вариант е предложен, като в проектa е заложено 

осъвместяване на трасетата за пътно и железопътно магистрално движение. 

Железопътната магистрала е двуколовозна с проектна скорост 200 км/ч. Изисква се 

съоръжение на три нива: долу – за железопътно движение, по-горе пътен трафик в едната 

посока и най-горе пътен трафик в обратната посока. Това до някъде необичайно изискване 

се диктува от факта, че от двете страни трасето влиза директно в тунели, които са решени 

на три нива. В нивелетно отношение трасето е разположено с минимална денивелация над 

съществуващите път и жп. линия, като на определени места се пресича безконфликтно ( 
Фигура ). Реката не се пресича, магистралата е откъм Пирин. 
 

 

Фигура 1 

Зададеното за проектиране съоръжение е в крива с радиус 1800м и в средната си част 

преминава над старата линия, която също е в крива с по-малък радиус. Разположението на 

опорите е избрано така, че да не се налага реконструкция на старата линия и тя да може да 

функционира, макар и в специален режим по време на строителството. 
Сравнителен анализ между “Източния” вариант и описаното трасе дава редица 

предимства на последното, видно от Таблица . 

Таблица 1. Сравнение на вариантите 

Показатели 
И.В. Н.В. 

И.Т. С.Т.  

Обща дължина (m) 33550 23750 

Мостове (бр.) 19 3 10 

Тунели (бр.) 5 1 13 

Мостове  l (m) 5183 930 3935 

Тунели  l (m) 4550 1500 11490 

Макс. наклон ‰ 5 0,92 1,21 

Макс. надморска височина (m) 720 281 288 

Денивелация (m) 562 123 130 

Настилка (1000 m2) 257 169 362 

И.В. – Източен вариант; И.Т.- източно(ново) трасе; С.Т. – старо трасе; Н.В. – нов вариант 

В добавка може да се твърди, че източния вариант ще изисква по време на 

строителството временни пътища и строителни площадки, които ще увредят 

допълнително околната среда и в последствие ще се нуждаят от рециклиране. 

Надморската му височина е голяма и ще изисква по-голям ресурс за зимно поддържане. 

Новият вариант ще изисква минимални разходи за временни пътища защото ще ползва 

наличните път и жп линия, а строителните площадки ще са лесно реализуеми на равнинен 

терен около реката. 
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2. ОПИСАНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 
Съоръжението е от естакаден тип с преимуществено използване на комбинирани 

стомано – стоманобетонни елементи. Идеята е строителството да върви в два потока. След 

изграждане на фундаментите в първи поток ще се монтират стоманени елементи 

използвани за самоносеща конструкция, а след тях да върви втория поток представляващ 

кофриране, армиране и бетониране. Комбинираните елементи снижават силно 

себестойността на строителството и позволяват висока изпълнителна скорост.  
Опирането в централната част е по схемата: 38,4 + 5х48 + 38,4 m с обща дължина 

316,8 m. Двустранни преходни конструкции осъществяват връзката с тунелите. Те са 

стъпалообразно оформени според конфигурацията на терена и са с обща дължина 129 m. 
Така цялата дължина на съоръжението става 445,8 m (фигура 2). 

 

 

Фигура 2. 

 
Всяко отделно ниво се състои от по две кутиени главни греди и пътна конструкция 

от напречни греди със стоманобетонна пътна плоча. Само главните греди на долното ниво 

не са комбинирани защото за тях пътната плоча е разположена по средата на сечението: 

имаме път долу за да се получи максимално сближаване на нивелетите на трите нива и да 

остане габарит от долу за старата линия. 
Опори на трите нива са напречни рамки, чиито колони са също комбинирани 

(Фигура ): стоманени тръби 1067.25 запълнени с бетон. Бетонът дава около 1/3 от 

носимоспособността и спомага за етапността на изпълнението както и за по-малък 

диаметър на тръбата. Напречните рамки са подсилени с фермови укрепващи елементи 

срещу земетръс. Рамките се различават само на най-долното ниво за да се позволи 

прекрачване на старата линия, която заема произволно положение по дължина (Фигура ): 

 

Фигура 3. 
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Фигура 4. 

Цялата централна конструкция представлява един температурен блок с 

дилатационни устройства на границите с преходните конструкции. Спирателната сила от 

трите нива се съсредоточава при най – близката до средата рамка. Нейната големина е 

такава, че излиза извън обхвата на каталозите на различни фирми за производство на 

лагери. 
За да не се поръчват специални лагери, спирателната сила се акумулира от 

различните нива чрез подкоси от тръби и под най-долното ниво продължава чрез коси 

спирално усукани въжета (закрит тип) 1685 към отделни фундаменти (Фигура 5). Така 

съответната рамка се освобождава от големи огъващи моменти в надлъжна посока. 

Надлъжният земетръс се поема аналогично, като се оставя възможност ако се наложи при 

работното проектиране да се инсталират демпфери в двата края. 

 

Фигура 5. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
За транспорт на конструктивни елементи и материали могат да се използват както 

пътят, така и жп линията. Възможно е изграждането на строителна площадка откъм 

южната страна между трасето и реката, респективно между новото трасе и трасето на 

старата жп линия. Голяма част от материалите и елементите ще се доставят по нея. При 

необходимост за ползване на пътя, който е от другата страна на реката вероятно ще се 

наложи построяване на временен мост над нея. Колоните на рамките ще се сглобяват от 

два елемента като се доставят по линията и се монтират от жп кран. Само крайните рамки 

ще се окажат извън обхвата на крана и ще се наложи ползването на колесен кран. 

Свързани с най-долния ригел, те ще позволяват поставянето на главните и напречните 

греди на долно ниво – всичко това с вече описаните монтажни средства. Следва 

бетониране на пътната плоча на долно ниво. По-нататък тази плоча може да служи като 

платформа за монтаж на останалата част от рамките, както и на горните пътни нива. 
 

4. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
Изготвена е количествена сметка на етапа на концептуално проектиране основана на 

начални изчислителни проверки за доказване на носимоспособност. По важните пера за 

централната конструкция са дадени в Таблица . 

Таблица 2. Количества (Разходът на конструктивна стомана е 237 kg/m2 – 
показател за добро ниво. Разходът на бетон е 0,73 m3/m2.) 

Видове работа Ед. мярка Количество 

Мет. конструкция – изработка, монтаж T 2586 

Кофражни работи m2 10140 

Армировъчни работи T 350 

Бетонови работи m3 7958 

Опорни устройства – лагери бр. 48 

Стоманени въжета T 18,5 

Тръбни подкоси с промишлени накрайници T 6,4 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При решаването на тази сравнително сложна задача, стремежът беше да се 

проектира конструкция, която да е във възможностите на нашата промишлена и 

строителна практика. Тя следваше да предполага минимални усилия за поддържане и да 

има добро експлоатационно поведение, както по отношение провеждането на трафика, 

така и по отношение поемането на земетръсните въздействия характерни за района. 

Изчислителните проверки в необходимия за настоящия етап на проектиране обхват бяха 

изпълнени съобразно изискванията на Европейските норми и националните приложения. 
За компетентните органи остава да са в състояние да оценят качествата на новото 

трасе, както и на съоръжението в частност. Ние сме убедени, че то превъзхожда другите 

предоставени до сега и може да представлява добър атестат за строителната ни практика 

при реализация. 
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THE NEW VERSION OF EUROCODE 2: DESIGN OF CONCRETE 
STRUCTURES – APPLIED ANALYSES AND COMPARISONS 
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Abstract: 
In the present paper are compared the basic principles of the current Eurocode 2, and the draft 
version of a new standard, which is planned to come into force in 2020. Besides the amendments 
in the reinforced concrete structures reliability models, here are marked the additions, which 
specify and update already known computational checks and detailing. In the paper are also 
systematised those rules, which could even now be applied in the design work, as they are 
missing in the current standard and therefore cannot be in contradiction with it. 

Keywords: 
Concrete Structures, Eurocode 2, Analyses. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
През последните 5 години конструктивните Еврокодове, в частност ЕС2 [1], се 

наложиха у нас като водещи стандарти в инвестиционното проектиране, докато 
националните ни норми вече са с ограничено действие и популярност. Добрата европейска 
практика през последните 15 години и съвременните научни достижения, 
систематизирани вече в МС2010 [3], са основа за усъвършенстване и допълване на ЕС2. 
Такава е основната цел на проекта prEC2 [2], който се планира да бъде въведен през 2020 
г. Основните задачи, които си поставя работната група по това издание на проекта са: 

 обединяване на изискванията за сгради, мостове и съоръжения в един стандарт, 
който се допълва със съответни специфични приложения;  

 намаляване на броя на параметрите, които се предоставят за национален избор;  
 по-лесно приложение на стандарта; 
 отчитане на мащабния фактор и по отношение състава на бетона; 
 проектиране чрез нелинейни крайни елементи; 

                                                 
1 Атанас Георгиев, проф. д-р инж., катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет, УАСГ, 
бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, е-mail: atanasg@vip.bg; 
  Atanas Georgiev, Prof., PhD, Eng., Department of Reinforced Concrete Structures, Faculty of Structural Engineering, UACEG, 
1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; е-mail: atanasg@vip.bg. 
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 специфични изисквания за дълготрайност; 
 проектиране в ранната възраст на бетона. 

Разбира се основният закон на фамилията конструктивни еврокодове, методът на 
граничните състояния с частни коефициенти за сигурност, който е регламентиран в 
EN1990 (EC0), се запазва. Тук са представени анализи на такива изменения, допълнения и 
уточнения, които са с приложно значение и могат да се ползват и понастоящем в 
проектирането на конструкции от обикновен стоманобетон (без предварително 
напрягане), без съмнения за противоречие с действащия стандарт ЕС2. Номерацията и 
заглавията на следващите раздели съответстват на тези от ЕС2.  

2. СТРУКТУРА 
(1) Запазва се отделното разглеждане и тълкуване на явленията (напр. огъване, 

срязване, провисване) в конструкциите, а някои особености са представени в раздела за 
конструиране на елементите (плочи, греди, колони). 

(2) Във връзка с обединяването на всички конструктивни части на ЕС2, 
приложенията към него не само ще се увеличават, но ще се наложи да се дефинират като 
нормативни.  

3. МАТЕРИАЛИ 

3.1. Бетон 
(1) Въведено е формално опростяване на означението на класа на бетона (напр. С25, 

вместо С25/30), обосновано с водещата роля на цилиндричната якост на натиск. 
(2) Стойностите на секущия (фиг.1 а) модул на еластичност Ecm са дефинирани за 

кварцови добавъчни материали, како е и в ЕС2, където за варовикови материали и 

пясъчници се препоръчва стойността да се намали съответно с 10% и 30%, а за базалтови 

добавъчни материали стойността да се увеличи с 20%. Въз основа на проучвания и 

неудачи при постигане на стандартните стойности, в зависимост от вида и произхода на 

добавъчните материали, в pREC2 се предлага редукция на тези стойности до 2 пъти (!) и 

завишаване с до 30%. Изборът трябва да се направи в националното приложение на всяка 

страна. 

 

Фигура 1. Зависимост напрежения-деформации (а) 
и изчислителни диаграми при осов натиск на бетона (б) 

3.2. Обикновена и напрягаща армировка 
(1) Изискванията повтарят познатите от ЕС2 и се отнасят за оребрени и студено 

деформирани пръти. Ценни са въведените класове по якост на стоманата за предварително 

напрягане от струни, въжета и пръти със съответни означения и характеристики. 
(2) Потвърждават се и познатите форми на идеализираните работни диаграми и за 

двете стомани: наклонен клон (уякчаване) с контрол на максималната деформация и 

хоризонтален клон без ограничаване на деформациите (фиг. 2). Тук този факт се отбелязва 
специално, защото в началото на тази година у нас се проведе дискусия относно 

„безкрайността“ на хоризонталния клон, след която промени не настъпиха. 
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Фигура 2. Типичните идеализирани диаграми напрежения-деформации за стоманите 
 

4. ДЪЛГОТРАЙНОСТ И БЕТОННО ПОКРИТИЕ НА АРМИРОВКАТА  
Условията на околната среда, изискванията за дълтограйност, методите за проверка 

и изборът на покритията и на класовете на бетона следват познатите параметри и 

процедури от ЕС2. 
 

5. АНАЛИЗ НА КОНСТРУКЦИИТЕ 
(1) Всички изисквания за провеждане на общ (цялостен) и местен (локален) анализ 

на конструкциите са в съответствие с принципите и правилата, познати от т.5 в ЕС2. 
(2) Специалното ново приложение „О. Опростено определяне на ефектите от втори 

ред“ в pREC2 всъщност не съдържа нищо ново и изобщо не оправдава претенциите на 

заглавието. 
 

6. КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ 

6.1. Огъване с или без осова сила 
Тук проектът за нов стандарт внася уточнение, свързано с определянето на 

носимоспособността на елементи, подложени на осови натискови сили (напр. 

самостоятелни, хоризонтално укрепени колони). 
(1) В ал.4 от ЕС2, която гласи „за напречни сечения със симетрична армировка, 

натоварени с натискова сила, се приема минимален ексцентрицитет 30/0 he  , но не по-

малко от 20 mm, където h е височината на сечението“, у нас и в други европейски страни 

ексцентрицитетът 0e  се тълкува неоснователно като минимална стойност на ефект от 

геометрични несъвършенства ie . При такова приемане в случаите на осово натоварване на 

колоните ( 0/1  EdEd NMe ), в крайно гранично състояния при дълготрайни и 

извънредни изчислителни ситуации се получава общ екцентрицитет  
}ee;max{ 202  eee i ,      (1) 

където 400/0lei  , 0l – ефективна височина на колоната, 2e - преместване (ефект) от II 

ред (фиг.3). 
(2) Уточнението в pREC2 е категорично: „нормални сечения, подложени на 

натискови осови сили се проектират за минимален момент 0eNEd , където 

}20;30/max{0 mmhe  “. Това означава, че за разлика от условие (1), изискването е 

всъщност 

}e;max{ 02eee i  .      (2) 

(3) Този проблем е разгледан от автора на този доклад още през 2016 г. [4], където са 

доказани следните приложни изводи: 
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Фигура 3. Схема и ексцентрицитети при осово натоварване на укрепени колони 

 
1. За представените в табл.1 максимални ефективни (изкълчвателни) височини на 

колоните max0 )(l , сумата от ексцетрицитетите от имперфекции ie  и от II ред 2e  не 

надвишава минималното изискването за 0e  и проверките им за носимоспособност могат 

да се провеждат за изчислителната нормална сила EdN  с ексцентрицитет точно 0e . 

Таблица 1. Стойности на max0 )(l  

h , mm 250 300 400 500 ≥600 

max0 )(l , m 3,10 3,50 4,40 5,20 ≤6,0 

 
2. В обхвата на този случай с изключително достъпна и елементарна проверка на 

носимоспособност, без необходимост от изчисляване на ефекти от II ред, попадат почти 

всички хоризонтално укрепените колони, които са елементи от обичайните стенни 

стоманобетонни конструкции. 
3. Този безспорен вече прочит на стандарта води до редукция на надлъжната 

армировка в колоните, ако тя е необходима по изчисление, с до 50%. 

6.2. Срязване 
Това явление, което обикновено е критично при опорните области на елементи 

подложени на огъване, може да се дефинира и като равнинно срязване, тъй като е 

инвариантно по характер по широчината на елементите – обикновено плочи и греди. 

Въпреки това, то зависи от много параметри и през последните няколко десетилетия 

лутането между „чиста теория“, „разумна теория“ и „приложна теория“ при дефинирането 
на носимоспособността в световните стандарти е перманентно. Този раздел, както и 

разделът за местно срязване (продънване) от новия проект за европейски стандарт 

потвърждават този факт. За да се почувства духът на промените, тук са представени само 
някои съществени. 

6.2.1. Срязване без напречна армировка 
(1) Зацепването между повърхностите на наклонените пукнатини е водещ компонент 

при предаване на напречните сили/срязващите напрежения. При постоянен размер на 

едрия добавъчен материал на бетона, напреженията на зацепване се редуцират с 

увеличаване на полезната височина на напречните сечения d (фиг. 4). Този „ефект на 

мащаба“ в ЕС2 се отчита опростено (но елегантно), като се следи само за полезната 

височина на елемента. 
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Фигура 4. Мащабен фактор при срязване без напречна армировка 

 
(2) В проектостандарта при дефиниране на минималната носимоспособността на 

срязване minv  (в [MPa]) е въведен индиректно и фактическият размер на грубата фракция 
от състава на бетона: 

d

d

f

f
v dg

yd

ck67,6min  ,     (3) 

където mmDd lowerdg 4016   (обикновено 32mm) е размер, който отчита грапавината 

на критичната наклонена пукнатина, а lowerD  е минималният размер на ситото за едрата 

фракция. 
(3) Прието е изразът за познатата фактическа изчислителна носимоспособност на 

срязване cRdv ,  да отчита и възможността за директно предаване на сили, разположени в 

близост до опорите чрез т.н. отвор на срязване csa  (фиг.4): 

min

3/1

, 10067,0 v
a

d
fv

cs

dg
cklcRd 













 ,    (4) 

където dVMa EdEdcs 5,2/  . 

(4) Отношението на стойностите на носимоспособностите по ЕС2 (форм.6.2.а) и тези 

по форм. (4) тук е относително стабилно – в границите от 0,90 до 1,10 за полезна височина 

на елементите от 200 до 800mm. Това поставя под съмнение необходимостта от промяна.     
(5) Тук не са представени всички ограничения на въведените параметри и затова 

горните изрази не могат да се прилагат директно. Те демонстрират влиянието на 
зърнометрията на бетона върху носимоспособността на срязване без напречна армировка, 
което е безспорно. Това прецизиране обаче не обслужва ежедневното проектиране. 

6.2.2. Срязване при необходима напречна армировка по изчисление 
(1) Фермовите модели за носимоспособност са достъпни и разбираеми. Те се 

запазват и се „конструират” по известните в ЕС2 принципи и правила (фиг.5). 
(2) Предложени са допълнителни правила за уточняване на ъгъла на наклона на 

натисковите диагонали  , но границите му се запазват: 0,1cot5,2  . 
(3) Бетонните диагонали, които са подложени на напречен опън от стремената , 

работят с редуцирана изчислителна якост на натиск cdfv. . Предлага се стойността на 

коефициентът   да се промени от 0,6 на 0,5. Промяната не е от значение за обичайните 

случай на срязване, в които носимоспособността на бетонните диагонали рядко е 

меродавна, но се отнася за всички класове на бетона и може да се оцени като 

положителна. 
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Фигура 5. Напречен ритеров разрез на фермов модел 
 

(4) Представен е и несполучлив опит за дефиниране на носимоспособност на 

елементи с кръгли напречни сечения, който не е достоен за коментар. 

6.3. Усукване 
Носимоспособността при чисто и комбинирано (със срязване) усукване се основава 

на фермовия модел за равнинно срязване и затова принципите и правилата се запазват. 

6.4. Продънване 
На фиг.6. са систематизирани основните параметри на хипотезите за носимо-

способност при продънване на плочи и фундаменти, нормирани във водещи национални 

норми и стандарти. 

 

Фигура 6. Приложните модели за продънване 
 
(1) В ЕС2 проверките са за 1u , описан на d0,2  от ръбовете на опорите, който е извън 

обичайните пирамиди на продънване и затова е наречен контролен. Този избор е 

изключително удачен – на такова разстояние огъването на плочите може да се приеме за 

едномерно, преобладаващо в радиално направление. Затова за гранични в бетона по 

периметъра 1u  се приемат познатите от равнинното срязване стойности cRdv , . За случаите 

с напречна армировка (силно продънване) през 2016г. беше въведено едно отдавно 

необходимо ограничение: максималната продънваща сила не може да надвишава 

носимоспособността на бетона с повече от 50%, т.е. 

cRdEd VV ,5,1 .      (5) 

Това изискване ограничава необходимостта от напречна армировка в област до d0,3  
около ръбовете на опорите, което съответства на местната проява на явлението 
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продънване. Моделът в ЕС2 създава затруднения при проверките на продънване на 

фундаментни плочи, при които трябва да се използват реални пирамиди на продънване: 

проверяват се по близки периметри, които навлизат в областта на благоприятното 

тангенциално огъване на плочите, а това се отчита със завишаване (в напрежения) на 
носимоспособността на бетона на срязване. 

(2) В американския стандарт ACI318 (както и в българските норми–1988) се 

проверява среден периметър на основите на пирамида с наклон на стените под ъгъл 045 , а 

за гранични напрежения на срязване в бетона се използват завишени стойности. В pREC2 

се предлага връщане към този модел, но с модифициран (закръглен) критичен периметър. 

6.4.1. Продънване без напречна армировка 
(1) Типичните контролни периметри се оформят рутинно около традиционните 

колони. Внимателно трябва да се подхожда около колони с големи напречни сечения или 

извън удебеления и капители (фиг.7). 

 

Фигура 7. Примери за особени случаи на контролни периметри 
 
(2) Изчислителната носимоспособност на срязване на бетона (в МРа) се определя на 

база равнинното действие (форм.4), завишено с коефициент bpk  заради локалното 

пространствено срязване около опорите: 

cRdbpcpRd vkv ,,  ,      (6) 

където bpk  се изчислява и се приема в границите 

0,30,1  bpk .      (7) 

За сведение, в българските НП-1988 този коефициент беше приет със стойност 2,0. 

6.4.2. Продънване с напречна армировка 
(1) Следва познатото сумиране на частично участие на бетона ( c ) и на напречната 

армировка ( s ): 

max,,, RdywdwscRdccsRd vfvv  .    (8)  

(2) Допускат се всички познати елементи за напречно армиране (фиг.8). 
(3) Подобно на (5), което се отнася за ЕС2, максималната носимоспособност на 

продънване (в напрежения) се предлага да се предлага ограничи до: 

 cpRdsysRdv ,max, . ,      (9) 

където: 5,1sys - за напречна армировка от стремена (фиг.8), 8,1sys  - при дюбели. 

Тук аналогията с ЕС2 е разширена за дюбелите, които показват категорично ефективност 

във всички случаи на срязване. Това трябва да се има предвид от конструкторите и при 

настоящото проектиране по ЕС2 дюбелите също трябва да се предпочитат.    
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Фигура 8. Типове напречно армиране в зоната на продънване 

 

7. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ 
Не се предвиждат съществени изменения или облекчения (за съжаление!) в 

правилата за контрол на напреженията, пукнатините и преместванията, които повтарят 

познатите тягостните процедури. 
  

8. КОНСТРУИРАНЕ НА ОБИКНОВЕНАТА АРМИРОВКА И НА ЕЛЕМЕНТИТЕ   
По-съществени са новините, свързани със изчисляването на дължините на закотвяне 

и снаждането на прътите със застъпване. 
(1) За базова е приета необходимата дължина на закотвяне при опън  

 50,reqbdl        (10) 

на прът с диаметър mm20  от армировка с MPaf yd 435  в бетон клас С25 при  5,1dc  

(фиг.9), разположен в област с познатите „не добри условия на сцепление”. При други 

параметри, необходимата закотвяща дължина може да се уточни: 
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където се приема: 5,020/  mm  и 4,0/5,1  dc . 

 

Фигура 9. Изчислителни дължини на закотвяне  

(2) При „благоприятни условия на сцепление” (те са дефинирани както в ЕС2), 

необходимата дължина на закотвяне може да се редуцира с 25%. 
(3) Също с 25% може да се редуцира дължината на закотвяне на натисковите пръти, 

ако покритието им в края е  5,3 (фиг.9). Авторът счита, че това е недостатъчно 

обосновано допускане. 
(4) Разгледани са (естествено) и всички други приложни случаи на закотвяне: с куки 

и огъвки, примки, заварени мрежи и с удебеления („глави” или анкерни плочи) в края.  
(4) Дължините на снаждане чрез застъпване са резултат от горните базови 

изисквания за закотвяне и не се нуждаят от коментар. 
(5) В раздела за конструиране на елементите няма съществени допълнения. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Целта на доклада е да направи достояние само посоката на развитие на европейския 

стандарт за проектиране на стоманобетонни конструкции, тъй като анализираната 

редакция не е окончателна. Въз основа на представеното тук и на по-детайлните 
изследвания на автора, който е в течение с работата по стандарта, могат да се изброят 
редица положителни промени и допълнения, които съответстват на съвременното 

състояние на приложната теория на стоманобетона. Анализите показват също, че 

промените влияят слабо върху познатите граници на носимоспособност и 

експлоатационна годност на критичните области на стоманобетонните елементи и затова 

установените разходи за конструкция ще останат непроменени. Могат да се направят 

обаче и смущаващи обобщения, свързани и с опита ни от прилагането на действащите 

европейски стандарти: 
(1) Като относително съществени могат да се оценят измененията, които са 

предвидени за доказване на носимоспособността в областите с традиционно „трудните 

ненормални” явления срязване и продънване. Промените в моделите са видими, но с 

нищожен ефект върху крайните резултати. По-горе стана дума за лутане, което явно 

продължава. 
(2) Доказва се отново, че фамилията конструктивни еврокодове са стандарти във 

формат, който трудно обслужва „ежедневното проектиране”. Затова една от целите, 

записана в този проект на ЕС2 (“enhanced ease of use”) не е постигната. 
(3) Въвеждането на ново поколение конструктивни стандарти няма да е внезапен 

процес, а спряганият срок 2020 е крайно пожелателен, особено за утвърждаването им на 

национално ниво. По известни причини, най-настоятелни ще бъдат разпространителите на 

неизбежните нови софтуерни пакети. 
(4) Примерът от т.6.1 показва за пореден път, че трябва да сме много внимателни и 

отговорни при тълкуванията на принципите и правилата в конструктивните стандарти и 

особено при тяхното публикуване. Със своя ресурс, НПС „Конструкции на сгради и 

съоръжения” при КИИП е единственият „терен”, на който може да се обсъжда, развива и 

обнародва тази дейност, от която колегията безспорно се нуждае. 
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КОНЦЕПЦИИ ЗА УСИЛВАНЕ 

НА СТОМАНЕНИ ОРТОТРОПНИ ПЪТНИ ПЛОЧИ ЗА МОСТОВЕ 
 

Лазар Георгиев1, Стоян Иванов2 
 
 
 

STRENGTHENING CONCEPTS 
FOR ORTHOTROPIC STEEL DECKS IN BRIDGES 

 

Lazar Georgiev1, Stoyan Ivanov2 
 

Abstract: 
Relatively large steel bridges with orthotropic steel deck (OSD) are in service at the road 
network of the Republic of Bulgaria. Because of complex reasons european practice shows that 
OSD are sensitive to fatigue damage and commonly the first fatigue cracks are detected after 
about 7÷30 year of exploitation. In spite of relatively lower traffic intensity it must be mentioned 
that because of insufficient execution quality and implementation of connection details between 
structural elements with low fatigue strength the question of the reliability of OSD in our country 
with respect to fatigue must be seriously analyzed.  Different approaches for rehabilitation and 
strengthening of OSD for steel bridges are described in the paper. The strengthening with 
UHPFRC (ultra high performance fiber reinforced concrete), where the high density and 
watertight allows to integrate the functions of structural element, waterproof layer and surface 
layer, is taken under special consideration. The effect of UHPFRC use in respect to the local 
streess in designed by authors OSD test specimen with open longitudinal ribs, corresponding by 
measures and geometric configuration to the OSD of a steel bridge along Hemus highway, is 
evaluated. 

Keywords: 
Steel Bridges, OSD, Strengthening, UHPFRC. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Стоманените ортотропни пътни плочи (OПП) представляват относително сложно 

решение на оребрен в двете ортогонални направления, надлъжно и напречно, стоманен 

лист. Въпреки относително по-високата си строителна стойност в сравнение със 
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стоманобетонните, стоманените ОПП намират сериозно приложение след средата на 

двадесети век поради това че са сравнително по-леки. При пътни конструкции със 

стоманена ОПП могат да бъдат постигнати по-големи отвори и/или облекчаване на 

долното строене на съответни мостови конструкции. 
Строителството на стоманени мостове с ортотропна пътна плоча в Европа е най-

масово в средата на миналия век, в периода 1965-1980 г., което съвпада със строителството 
на основна част от пътната мрежа. 

В същия период се строят и първите мостове с ортотропна плоча у нас, като това са 

двата моста над стария и новия плавателен канал към Варненското езеро. Първият т.н. 

малък Аспарухов мост със сравнително скромен отвор 32 m (мостът е подвижен и това 

налага ограничение на теглото) е пуснат в експлоатация през 1975 г. През 1976 г. е пуснат 

в експлоатация Аспаруховия мост над новия плавателен канал, свъзващ кв. Аспарухово с 

град Варна с отвори 100+160+100 m. Следват пътните надлези в гр. Елин Пелин и по бул. 

„Брюксел“ в столицата, както и двата стоманени виадукта по магистрала „Хемус“. В края 

на миналия век 1999 г. е пуснат в експлоатация и стоманения мост при парк „Въртопо“, по 

който освен пътния трафик, преминава и софийското метро. Последното приложение на 

стоманена ортотропна плоча у нас, е през 2013 г. на пътния надлез над бул. „А. Ляпчев“ в 

кв. „Младост“, гр. София. 
Поради наличието на сложни детайли на пресичане между елементите в стоманените 

ОПП, при тях често има детайли с ниска уморна категория и един от сериозните проблеми 

на този ефективен тип пътни конструкции са уморните повреди при циклично променливо 

натоварване в определени зони. 

2. ДЕТАЙЛИ ОТ ОРТОТРОПНИТЕ ПЛОЧИ ПОДАТЛИВИ НА УМОРНИ ПОВРЕДИ 
Най-често повредите в стоманените ортотропни плочи се дължат на циклично 

променливо натоварване (умора на материала).  Според основните елементи на 

стоманените ортотропни пътни плочи (ОПП) те могат да бъдат описани като: 

Пътна плоча 
Вследствие на напречното (локално) огъване на пътната плоча, пукнатина от умора 

може да се инициира в надлъжните заваръчни шевове между реброто и плочата. Тя може 

да се зароди в корена на шева (от вътрешната страна на затворени надлъжни ребра), като 

този случай най-често се наблюдава при локално огъване на плочата опряна „кораво“ в 

надлъжните ребра – най-често в опората, близо до напречни греди. Или да се зароди в 

петата на шева (от външната страна на затворени надлъжни ребра), когато локалното 

огъване е вследствие поддаване на натовареното надлъжно ребро спрямо съседните – най-
често в полето, между две напречни греди. Липсата на достатъчна огъвна коравина на 
надлъжните ребра се отразява и в напукване на пътната настилка. За ограничаване на тези 

повреди в [1] се препоръчват минимални дебелини на пътната плоча, както и минимална 

коравина на огъване на надлъжните ребра. Първата мярка е свързана с намаляване на 

напреженията и деформациите от локално огъване на плочата, докато втората води до 

намаляване на вертикалните деформациите на надлъжните ребра. 
Друг характерен детайл в стоманената плоча е снаждането й, както по широчина, 

така и по дължина на моста. И в двете посоки то се препоръчва да се извършва със 

заваръчен шев на пълен провар, като в напречна посока се предпочита двоен V-шев или 

единичен, изпълнен върху керамична подложка (метални подложки не се препоръчват 

поради прекъсването им в местата на надлъжните ребра).  
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Фигура 1. Подложни плочки за осигуряване на пълен провар на стоманената ОПП 

Надлъжни ребра 
Поради коравата връзка между надлъжните ребра и плочата, може да се получи 

огъване в стеблата на трапецовидните надлъжни ребра вследствие на деформациите от 

локално огъване на плочата и завъртането в мястото на присъединяване на реброто. Освен 

това в заваръчния шев, свързващ ги с плочата, възникват допълнителни надлъжни 

хлъзгащи сили, породени от срязващите сили в надлъжните ребра. Съчетанието на тези 

напрежения може да инициира пукнатина в надлъжното ребро, тръгваща от заваръчния 

шев с плочата. 
Друго характерно място свързано с концентрация на напрежения е мястото на 

пресичане между надлъжните ребра и напречните греди. Установено е, че от съществено 

значение за подобряване на уморната якост на този тип детайли е непрекъснатото 

преминаване на надлъжните ребра и формата на отворите (изрезите) в стеблото на 

напречната греда. Внимание следва да се обърне и на детайла на снаждане на надлъжните 

ребра.  

 

Фигура 2. Уморни пукнатини в зоната на пресичане на надлъжно ребро и напречна греда [2]. 

Напречни греди 
Едно от характерните места с концентрация на напрежения е детайла за 

присъединяване на напречната греда към главните греди, както на стебло, така и на 

долният й пояс. Когато това съединение се реализира към напречни ребра, следва да се 

осигури местно закоравяване във възела, с оглед намаляване на концентрацията на 

напреженията. Друго характерно място, вече споменато и по-горе, е пресичането на 

стеблото на напречната греда с надлъжните ребра. 
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Фигура 3. Уморна пукнатина в зоната на присъединяване на напречна към главна греда [14]. 

3. НАЧИНИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ 
При наличие на уморна пуканатина в стоманената плоча, за нейното ремонтиране 

обикновено се налага спиране на трафика по моста. При относително къси и не много 

широки пукнатини е възможно в зоната на пукнатината да се изпълни нов заваръчен шев 

на пълен провар, след премахване на настилката и оформяне на краищата на стоманената 

плоча в зоната на пукнатината [2]. 

 

Фигура 4. Ремонт при относително къси пукнатини в стоманената плоча [2] 

При по-дълги пукнатини с неравни краища са прилагани два начина за ремонт, 

единият е с допълнителни триъгълни стоманени плочи, разположени перпендикулярно на 

пукнатината, и заварени за надлъжното ребро и стоманената плоча, а другият чрез 

допълнителна стоманена плоча разположена върху зоната с пукнатината и заварена по 

периферията си [2]. Въпреки че тези методи са сравнително бързи и лесни за изпълнение 

те не са особено ефективни, тъй като след това възниква пукнатина в ъгловите заваръчни 

шевове, свързващи добавените стоманени плочи. 

  

Фигура 5. Прилагани методи за ремонт при относително по-дълги пукнатини [2] 
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Фигура 6. Възстановяване на уморна пукнатина чрез допълнителни елементи [12] 

При дълги и паралелни пукнатини обикновено се изрязва повреденета част от 

стоманената плоча и се заменя с нова. В случай, че повредата засяга и надлъжните ребра, 

част от тях също може да се изреже заедно с плочата. Методът е ефективен, но се прилага 

рядко, поради относително високата цена и необходимостта от напълно спиране на 

трафика по моста за часовете, през които се изпълнява възстановяването и частично 

спиране на лентите с повредата за няколко седмици, докато се произведе допълнителното 

парче по мярка от място. 
Начини за усилване на стоманени ортотропни плочи на съществуващи мостове са 

насочени основно в посока на намаляване на напрежениятя в стоманените елементи и 

увеличаване на коравината на плочата, с цел намаляване на деформациите. 
Изложени са няколко варианта, които удовлетворяват горните условия: 

 Добавяне на допълнителна стоманена плоча (дебелина 5-8 mm) върху 

съществуващата, като връзката между двете плочи е посредством адхезия [2]. 
Основното предимство на този метод е в относително ниския дял на 

допълнителното собствено тегло, което го прави привлекателен при усилване на 

подвижни мостове. Недостатък е осигуряването на надежна връзка между двете 

стоманени плочи. Допълнителната стоманена плоча може да бъде присъединена и 

посредством механични съединителни средства. 

 

Фигура 7. Усилване на ОПП чрез допълнителна стоманена плоча 

 Добавяне на допълнителна плоча от обикновен стоманобетон върху 

съществуващата стоманена плоча. Връзката между стоманената плоча и 

стоманобетона може да се осъществи с помощта на различни видове дюбели. 
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Методът е лесен за изпълнение, но като основен недостатък може да се посочи 

относително голямото допълнително собствено тегло. Пример за приложението на 

този метод е мостa Mincio в Италия [4], където допълнителната стоманобетонна 

плоча е с дебелина от 16cm. 
 Добавяне на допълнителна плоча от супервисокоякостен бетон върху 

съществуващата стоманена плоча, която изпълнява и ролята на настилка [5]. 
Методът е изключително ефективен, тъй като теглото на допълнителния 

супервисокоякостен бетон е приблизително равно на теглото на премахнатата 

асфалтова настилка. Пилотен проект, с приложението на този начин на усилване, е 

изпълнен през 2003 г. в Холандия на моста Caland, където дебелината на 

супервисокоякостния бетон е само 60mm. Постигнатата редукция на напреженията 

от локално огъване на стоманената плоча е в размер на 70-80%, което води до 

значително удължаване на живота на моста от гледна точка на уморно разрушение. 

Връзката между стоманената плоча и положения бетон, в този случай, е 

осъществена с двукомпонентна епоксидна смола, върху която е поръсен агрегат със 

зърнометрия 3-6mm. Обнадеждаващите резултати от пилотния проект, довели до 

прилагането на този метод за усилване и на други мостове в Холандия, като в 

периода 2005-2007 г. са усилени мостовете Hagenstein и Moerdijk [6]. 

 

Фигура 8. Мостът Caland, Ротердам, Холандия [7] 

Подобно на Холандия, във Франция е разработен научно-изследователски проект  

Orthoplus, който имал за цел да изследва възможностите за прилагане на  

супервисокоякостен бетон за усилване на мостове със стоманена ортотропна плоча. 

Изследвани са две възможности за връзка между бетона и стоманената плоча, едната е 

чрез заваряване на армировъчна мрежа директно за стоманената плоча, а другата чрез 

заваряване на къси (с височина 25 mm) болтови дюбели [8]. През 2011 г. моста Illzach е 

усилен с предварително готови елементи от супервисокоякостен бетон, с дебелина 50mm,  

свързани със стоманената ортотропна плоча с къси болтови дюбели. В резултат на това 

напреженията в стоманената плоча са намалени с 50% [9]. 
 Запълване на надлъжните ребра с адекватни състави. Методът е приложим само за 

затворени надлъжни ребра. 
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Фигура 9. Мостът Illzach, усилване с готови елементи от UHPFRC, [9]. 

4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СВБ ЗА УСИЛВАНЕ НА 
СТОМАНЕНА ОПП МОСТ ПО АМ „ХЕМУС“ НА СТАР КМ. 27+500. 

С цел да илюстрираме ефекта от редуциране на напреженията, породени от локано 

огъване на стоманената плоча, чрез полагането на допълнителен слой от 

супервисокоякостен бетон, е разгледан фрагмент от ортотропна стоманена плоча, чийто 

геометрични размери са подбрани така, че да съответстват на Виадукт 2 по 

автомагистрала „Хемус“ на km 27+500. Причините да се спрем на този мост са няколко: от 

неговото построяване до сега са изминали 32 години, период който е достатъчен за 

възникването на уморни дефекти, моста е разположен по автомагистрала, което 

предполага сравнително по-голям интензитет на преминаващия трафик и не на последно 

място това е моста с най-голям отвор у нас, 162 m (виж Фигура ). 

   

Фигура 10. Виадукт 2 (100+162+100 m) на стар km 27+500 по АМ „Хемус“ 

Размерите на стоманената плоча, на избрания фрагмент, в план са 14002300 mm, 
дебелината й е 12 mm. Включен е участък между две напречни греди с разстояние между 

тях 2000 mm и 5 броя плоски надлъжни ребра с размери 12200 mm и осово разстояние 

между тях 300 mm. Напречен и надлъжен разрез е показан на Фигура 11. 
Усилващия слой от супервисокоякостен бетон (с нормативна якост на натиск 150 

MPa и модул на еластичност 50000 MPa) е приет с дебелина 50 mm, приложен върху 

стоманената плоча. За настоящото изследване за връзка между двата материала е прието 
пълно взаимодействия т.е. липса на приплъзване в контактната повърхност. 
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Фигура 11. Геометрия на избрания фрагмент от ортотропна плоча. 

Изготвени са два пространствени числени модела по МКЕ, един на чисто 

стоманената ортотропна плоча (Фигура 12) и един на усилената със супервисокоякостен 

бетон.  

 

Фигура 12. Триизмерен числен модел на фрагмент от ортотропна плоча. 

Избраното натоварване е концентрирана сила равна на 150 kN, което съответства на 

характеристичната стойност на колесния товар от една ос на товарен модел ТМ1 – [11]. 
Силата е разпределена на печат с размери 400400 mm. Изследвани са две положения на 

печата в напречно направление (виж Фигура 13), в надлъжно направление силата е 

приложена в средното сечение на надлъжните ребра. 
Извършен е линейно еластичен анализ, като са сравнени резултатите за получените 

нормални напрежения в стоманената плоча (за двете главни направления), в надлъжните 

ребра и провисванията. 

 

Фигура 13. Разположение на товара в напречна посока. 

В таблицата по-долу са представени получените резултати от първото разположение 

на товара от двата числени модела (неусилен и усилен), както и редукцията в проценти. 
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    Неусилен 

елемент 
Усилен 

с UHPC 
Редукция 

[%] 

Нормални 

напрежения в 

стоманената плоча 
[MPa] 

Между 

ребрата 

σy 
Горен ръб -168 14 - 

Долен ръб 177 32 -82 

σx 
Горен ръб -107 -3 -97 

Долен ръб 42 11 -74 

Над 

реброто 

σy 
Горен ръб 190 9 -95 

Долен ръб -173 22 - 

σx 
Горен ръб -5 -7 +40 

Долен ръб -89 6 - 
Нормални 

напрежения в 

надлъжното ребро 
[MPa] 

В средно 

сечение 
σx 

Горен ръб -55 -6 -89 

Долен ръб 268 108 -60 

Максимално 

провисване мерено 

под надлъжно ребро 
[mm] 

В средно 

сечение 
δz - 2,7 1,0 -63 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение методът за усилване на съществуващи стоманени мостове с 

ортотропна пътна плоча, чрез полагането на допълнителен конструктивен слой от 

супервисокоякостен бетон е едно съвременно, иновативно и доказано ефективно решение. 

През последните години този метод е приложен успешно в страни като Холандия и 

Франция, където стоманените ортотропни пътни плочи (ОПП) заемат относително по-
голям дял от съществуващите мостове в сравнение с този у нас [10]. В отговор на 

световните тенденции в това направление, през 2018 г. към Центъра за научни 

изследвания и проектиране (ЦНИП) на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия стартира научно-излседователска тема „Възможности за приложение на 

супервисокоякости бетони за усилване на строителни конструкции в България“, част от 

която е усилването на съществуващи стоманени мостове с ортотропна пътна плоча. 

Резултатите, получени при изследване по МКЕ на фрагмент от ОПП на виадукта от 

Фигура 11. показват, че при конструктивно усилване с допълнителен пласт от 

супервисокоякостен бетон (UHPFRC) води до съществено намаляване на нормалните 

напрежения в критични зони, както и на вертикалните премествания. Предвид недоброто 

качество на изпълнение и приложението на детайли с ниска уморна категория при 

съществена част от стоманените мостове с ОПП у нас изследването на ефективни начини 

за усилване на тези конструкции е от съществена важност за осигуряване на надеждността 

на пътния трафик. 
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НАДЛЪЖНА ОСИГУРЕНОСТ НА НЕПРЕКЪСНАТИ КОМБИНИРАНИ 

СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ 
ЗА ЖП ВИАДУКТИ 

 

Лазар Георгиев1, Стоян Иванов2 
 
 
 

LONGITUDINAL STABILITY OF CONTINUOUS COMPOSITE STEEL-
CONCRETE SUPERSTRUCTURES FOR RAILWAY VIADUCTS 

 

Lazar Georgiev1, Stoyan Ivanov2 
 

Abstract: 
This article presents the problem faced by the designer, when subjected to choose the support 
system for continuous composite superstructures for railway bridges with relatively big lengths. 
On the one hand the supporting system plus substructure should possess enough stiffness and 
load bearing capacity in horizontal longitudinal direction in order to withstand the braking and 
acceleration forces generated by the traffic and also limit the deformations due to the bridge 
track interaction. On the other hand in order to provide free longitudinal temperature dilatations 
and reduction of the seismic forces coming from the superstructure it is preferable to have one 
“softer” connection between the superstructure and the substructure. 
Simultaneous meeting of mutually contradictory requirements is a complex task, which should be 
solved in the conceptual design phase for this type of bridges. Some ideas for its solution, as well 
as examples from the world practice, are presented in the report. 

Keywords: 
Railway Viaducts, Longitudinal Stability, Seismic Isolation. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Една съществена разлика между пътните (пешеходните) и жп мостовете е 

непрекъснатостта на горното строене в зоните на фугите на връхната конструкция при 

последните. Докато при пътните мостове в зоната на фугите обикновено прекъсва и 

асфалтовата настилка (изключение правят фугите от закрит тип, но те се прилагат при 

връхни конструкции с относително малки дължини), то при съвременните жп линии, с цел 
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подобряване на комфорта и безопасността на пътуване и намаляване на 

експлоатационните разходи, се предпочита баластов безнаставов релсов път (БРП), 
особено в случаите на високоскоростни жп линии. В този случай релсите преминават 

непрекъснато над фугата и поемат надлъжните въздействия (например от ускоряване и 

спиране) съвместно с връхната конструкция на моста. От друга страна непрекъснатите 

релси ограничават свободната дилатация на връхната конструкция от температурни 

изменения, съсъхване и т.н. 
В тази връзка, при проектирането на жп мостове съвместното реагиране на коловоза 

(горното строене) и връхната конструкция на моста следва да се вземе под внимание, тъй 

като то оказва влияние върху напрегнатото състояние, както на връхната конструкция на 

моста, така и върху надлъжно неподвижните лагери и релсите. Препоръки за отчитането 

на този ефект са дадени в [1].  
Едно възможно решение е поставянето на устройства за линейно разширение на 

релсите (УЛРР, уравнителни устройства) в зоната на фугите на моста, но предвид на 

тяхната стойност (строителна и експлоатационна) железопътните администрации 

предпочитат тяхното избягване, когато това е възможно. Уравнителното устройство е 

съоръжение от горното строене на железния път, осигуряващо непрекъснато движение на 

подвижния жп състав и компенсиране на линейното удължение на железния път при жп 

мостове и в края на участъци с безнаставов път – Фиг. 1. 

  

Фигура 1. Уравнителни устройства – [4], [5] 

С цел избягване копрометирането на железния път, при съвместното му реагиране с 

връхната конструкция на моста, в [1] се дават проектни критерии, които трябва да бъдат 

удовлетворени при проектирането на жп мостове с баластово легло: 
 Максимални допълнителни напрежения в релсите: 

Допълнителното допустимо напрежение в релсите, вследствие на съвместното 

реагиране на коловоза с връхната конструкция на моста се ограничава до: 
σc ≤ 72 MPa – при натиск; 
σt ≤ 92 MPa – при опън; 
 

 Надлъжно хоризонтално преместване в края на връхната конструкция: 
Граничните стойности на надлъжните хоризонтални премествания между края на 

връхната конструкция и съседния устой или между две отделни части на връхна 

конструкция, изчислени само от спирателни и ускорителни сили се ограничават до: 
δb ≤ 5 mm – при непрекъснати заварени релси; 
δb ≤ 30 mm – при наличие на устройства за линейно разширение на релсите в двата 

края на връхната конструкция; 
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Премествания над 30 mm се допускат само в случай, че и баластовото легло има 

дилатационни фуги. 
Надлъжното хоризонтално преместване на горния ръб на връхната конструкция 

вследствие на нейната деформация (завъртане в края) от вертикален подвижвн товар 

(LM71 и/или SW/0) се ограничава до 8 mm. 
 

 Вертикално преместване в края на връхната конструкция: 
Вертикалното преместване на горната повърхност на връхната конструкция, спрямо 

съседна такава или устой от променливи въздействия се ограничава до: 
δv ≤ 3 mm – при максимално скорост до 160 km/h; 
Нормираните критерии са сравнително строги и обикновенно е трудно да бъдат 

изпълнени при жп виадукти с по-голяма дължина, което налага поставянето на 

уравнителни устройства в краищата на моста. При жп мостове с по-малки дължини е 

възможно избягването на уравнителни устройства. 
Интересно е да се отбележи обаче, че изброените въздействия, които трябва да се 

отчитат при проверките, не включват сеизмичните. Съгласно критерия за неразрушение 

при крайно гранично състояние, записан в БДС EN 1998-2:2006, връхната конструкция на 

моста трябва да се проектира така, че да се избегнат разрушения, освен на второстепенни 

елементи. Освен това след възникване на сеизмичното въздействие, трябва да се осигури 

възможност за използване на моста от авариен трафик.   
Връхните конструкции на комбинирани стомано-стоманобетони жп виадукти 

обикновено представляват непрекъснати греди, опрени върху долно строене от 

стоманобетон с помощта на лагери и устройства. В райони с голям сеизмичен хазарт, с 

цел намаляване на сеизмичните сили в долното строене и фундаментите, обикновено се 

предпочита използването на сеизмична изолация в равнината на опиране на връхната 

конструкция. Такъв тип решение води до увеличаване на периода на основните форми на 

моста, а оттам и на преместванията в зоната на фугите. Как това ще се отрази на горното 

строене и по-специално на непрекъснато преминаващите релси е въпрос, който не се 

коментира в стандарта и дали след сеизмичното въздействие ще бъде възможно 

преминаването на авариен жп трафик? 
Зд да отговорим на поставени въпрос ще разгледаме числен пример на жп виадукт с 

обща дължина 245,70m. Връхната конструкция представлява непрекъсната комбинирана 

стомано-стоманобетонна греда на четири отвора 52,65m+70,20m+70,20m+52,65m. Схема 

на избрания начин на опиране е представена по-долу. 

52625 70200 70200 52625

 

Фигура 2. Схема на прътова връхна конструкция 

 

2. НАТОВАРВАНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
Основните натоварвания, които трябва да бъдат отчетени при ефектите от 

взаимодействие между връхната конструкция на моста и жп коловоза са следните: 
 Температурни разлики – температурна разлика на връхната конструкция между 

температурата при монтажа и екстремните стойности за дадения район е приета 

±35°С. Температурната разлика за релсите е приета ±50°С, откъдето разликата 

между температурата на релсите и тази на връхната конструкция се получава ±15°С; 
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 Ускорителни и спирателни сили от подвижния състав: 

Ускорителна сила за товарни модели LM71 и SW/0: 
Qlak = 33 [kN/m] x L [m] ≤ 1000kN 
Спирателна сила за товарни модели LM71 и SW/0: 
Qlbk = 20 [kN/m] x L[m] ≤ 6000kN 

 Класифицирани вертикални товари от трафика – за целта на настоящите 

изчисления е отчетен само товарен модел LM71, класифициран с α = 1,00. 
За целите на спектралния анализ са приети следните параметри за определяне на 

сеизмичното въздействие: 
Референтно максимално ускорение на земната основа -  0,23g, съгласно фигура NA.D.2, 
БДС EN 1998-1:2005/NA:2012; 
Клас на значимост III – съгласно NA.2.3, БДС EN 1998-2:2006/NA:2012; 
Коефициентът на значимост – 1,40, съгласно NA.2.4, БДС EN 1998-2:2006/NA:2012; 
Земната основа е определена като – тип A.  

3. ОПИСАНИЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ МОДЕЛ И ВЪЗПРИЕТИ ПРЕДПОСТАВКИ 

 

Фигура 3. Моделиране на взаимодействието коловоз – мостова конструкция 

Моделиране на коловоза: 
Релсите са приети 2 броя тип UIC 60, моделирани със съответните им геометрични 

характеристики и местоположение по височина, спрямо връхната конструкция. Откъм 
единия устой се предвижда уравнително устройство, което предполага прекъсване на 
релсите в края на връхната конструкция. От другата страна релсите преминават 
непрекъснато, като моделираната допълнителна дължина от тях върху насипа е 100m. 
Връзката на релсите с траверсите и баласта е моделирана с помощта на нелинейни 
пружини. Възприети са препоръчаните стойности за коравина и билинейно поведение на 
пружините, като надлъжното пластично съпротивление на срязване при ненатоварен 
коловоз е прието 20 kN/m, а при натоварен коловоз 60 kN/m. 

 

Фигура 4. Зависимост надлъжна сила на срязване в коловоза за единица дължина (1) – 
преместване на релсата спрямо горен край на връхната конструкция (2) [1] 
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Моделиране на връхната конструкция: 

Изготвен е равнинен числен модел на връхната конструкция, отчитащ възприетия 

начин на опиране в надлъжно направление на главните греди – една вътрешна 

неподвижна опора върху стълб и четири надлъжно подвижни опори. Триенето в надлъжно 

подвижните опори е пренебрегнато. Характеристиките на материалите за връхната 

конструкция отговарят на конструкционна стомана S355 и бетон за стоманобетонната 

плоча C35/45. Височината на главните ферми е приета 5,60m, а осовото разстояние между 

тях 4,50m. Стоманобетонната плоча е моделирана със съответното отстояние по височина, 

като връзката й със стоманените ферми е моделирана като корава. 
56

00

4500
 

Фигура 5. Напречен разрез на изследваната връхна конструкция 

Моделиране на долното строене: 
Двата устоя на моста, както и всички стълбове, върху които връхната конструкция 

стъпва с помощта на надлъжно подвижни лагери са заместени от съответните опори. 

Моделиран е единствено стълба върху, който има надлъжно неподвижен лагер. 

Височината му е 11,0 m, а напречното сечение е правоъгълно с размери 6,50/3,00m. 
Материалът е бетон клас C30/37. Фундирането е плоско, върху скални почви и е 

моделирано със запъване на стълба в основата му. 

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗ 
Получените резултати от анализа при взаимодействие между разглежданата връхна 

конструкция и коловоз са представени в табл. 1. 
За надлъжна коравина на стълба K=1088 kN/mm и надлъжна хоризонтална 

спирателна сила 4173 kN, преместването на връхната конструкция без отчитане на 

завъртането и удължението следва да бъде 4173/1088=3,8 0mm < 5,00 mm. 
Проведен е и спектрален анализ, като са представени резултати от сеизмичното 

въздействие, въпреки че съгласно Еврокод, няма изискване за проверка на 

взаимодействието на коловоза и връхната конструкция вследствие сеизмична 

изчислителна комбинация. Резултатите в таблицата са сравнени с получените от другите 

надлъжни хоризонтални въздействия. Изследваните параметри на напрегнато и 

деформирано състояние на релсата от сеизмично въздействие са записани в колонка EQ, а 

от останалите въздействия в колонка Total. 
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Таблица 1. Ефекти от взаимодействието връхна конструкция – 

коловоз при температурна разлика ΔТ, спирателни и ускорителни сили B&A 
и товарен модел LM71 и съпоставка с нормираните ограничения - Limit 

   ΔТ B&A LM71 Total Limit 

Напрежение в релсата [MPa] 
опън 20 46 25 91 92 

натиск -20 -46 -16 -82 -72 
Надлъжно хоризон-
тално преместване в 

краищата на връхната 

конструкция 

[mm] 

при уравнител-
ното устройство 

n/a 7,80 n/a n/a 5,00 

при непрекъс-
натата релса 

n/a 4,20 2,10 n/a 5,00/8,00 

Хоризонтално премест-
ване между коловоз и 

връхна конструкция 
[mm]  n/a 1,70 n/a n/a 4,00 

Хоризонтална реакция 

в неподвижния лагер 
[kN]  2210 4173 364 6747 n/a 

Забележка: Надлъжното хоризонтално преместване в двата края се различава 

поради допълнителното преместване вследствие завъртане на сечението, тъй като 

спирателната сила е приложена на нивото на релсите и поради относително удължение на 

елементите вследствие на нормалната сила. 
 

Таблица 4.2. Ефекти от взаимодействието връхна конструкция – 
коловоз при сеизмично (EQ) и при останалите въздействия (Total) 

   EQ Total Δ [%] 

Напрежение в релсата [MPa] 
опън 162 91 +78 

натиск -162 -82 +98 
Надлъжно хоризон-
тално преместване в 

краищата на връхната 

конструкция 

[mm] 

при уравнител-
ното устройство 

35 8 +338 

при непрекъс-
натата релса 

19 4 +375 

Хоризонтално премест-
ване между коловоз и 

връхна конструкция 
[mm]  9 2 +350 

Хоризонтална реакция 

в неподвижния лагер 
[kN]  22145 6747 +228 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение от представените в табл. 1 и табл. 2 резултати може да се каже, че 

получените стойности за допълнителните напрежение в релсите от сеизмична комбинация 

не само не отговарят на поставените ограничения при проверка за взаимодействие между 

връхната конструкция и коловоза, но и надхвърлят около два пъти тези, получени от 

другите три въздействия. При сеизмична комбинация би следвало да участват и 

температурните въздействия, както и вертикалния товар от трафика, със съответните 

коефициенти на съчетание, което би довело до още по големи допълнителни напрежения в 

релсите. Следствие на  което може да се стигне до компрометирането на железния път в 

зоните на преход между връхната конструкция на моста и насипа (фиг. 6., фиг. 7.). 
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Фигура 6. Загуба на устойчивост на железен път при сеизмично събитие [8] 

 

Фигура 7. Загуба на устойчивост на железен път при сеизмично събитие с магнитуд 7.8 в 

южен Marlborough -  DEREK FLYNN/FAIRFAX NZ [7]  

За хоризонталните премествания от сеизмично въздействие може да се направи 

подобен извод, както за напреженията в релсите, с тази разлика, че там разликите са до 

четири пъти в сравнение с получените от ефектите на другите въздействия. 
Стойностите на напреженията в релсите и хоризонталните премествания, получени 

от сеизмично въздействие могат да бъдат редуцирани с помощта на инсталирането на 

различни устройства за сеизмично изолиране и вероятно биха могли да бъдат вкарани в 

определени разумни граници. Така че те не са крайния резултат от това изследване, а по-
скоро представляват един показател, даващ ни правото да дефинираме основната цел на 

публикацията, а именно: 
Следва да бъде анализирана необходимостта от изчислителни проверки за 

взаимодействие между връхната конструкция и коловоз при сеизмично въздействие 
защото този въпрос има пряко отношение към поставения критерии за неразрушение при 

крайно гранично състояние в [2]. Следва да бъдат дефинирани разумни от технико-
икономическа гледна точка критерии, като под разумни следва да се разбира 

икономически целесъобразни, така че вложените допълнителни средства да се оправдават 

от спасените човешки животи, вследствие на осигурената възможност за по-бърз достъп 

на аварийните екипи до пострадалите след земетресението населени места. 
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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR EXECUTION 
OF A HEIGHT FACADE SCAFFOLD 
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Abstract: 
In this paper, the execution of a facade scaffolding, used for the execution of the construction 
works for suspended facade of a multi-storey building, with a reinforced concrete structure is 
discussed. Responsibility for giving of specific solutions is due to the fact, that the scaffolding 
should be 65 m high. On the other hand, the design solutions of the building, as well as the 
specifics of the construction, require a number of specific technical solutions for the scaffolding. 
Some of them are related to ensuring the stability of the scaffolding in the absence of anchoring 
to the reinforced concrete structure in height, using of several console platforms, etc. The 
investigation of the structure of the scaffold was carried out by spatial model, with software by 
the finite element method. Specific instructions for the installation, dismantling of the scaffolding 
and ensuring health and safe working conditions are given. 

Keywords: 
Facade Scaffold, Patterns, Configurations. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Обезпечаванe изпълнението на строителните и монтажните работи при изпълнение 

на фасадите на сградите е възможно с осигуряването на конкретни технологични решения. 

В съвременното строителство, вариантите са свързани основно с използването на 

подходяща механизация за вертикален транспорт или самостоятелни работни и фасадни 
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скелета. Избора на конкретно решение зависи от условията на съответния строеж и следва 

да се извършва на базата на задълбочен технико-икономически анализ. Много често, 

технологичните съображения налагат използването именно на фасадни скелета. По своето 

същество, те представляват временна подпорна конструкция, сглобена от елементи за 

многократна употреба с цел временно пренасяне на товари, предизвикани от хора, 

строителни материали или оборудване, докато се изпълняват сгради или инженерни 

съоръжения [1].  
В настоящата разработка се дискутира конкретен пример от строителната практика. 

Той се отнася за изпълнението на фасадано скеле, предназначено за обезпечаване 

строителните и монтажните работи (СМР) за изпълнение на окачена фасада, на 

многоетажна сграда със стоманобетонна носеща конструкция. Отговорността от даването 

на конкретни решения е породена от факта, че скелето трябва да е с височина 65 m. От 

друга страна, проектните решения на сградата, както и особеностите при технологията и 

организацията на СМР на строежа, налагат редица специфични технически решения при 

изпълнението на скелето. 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предвидено е, изпълнението на конструкцията на временното съоръжение, да се 

реализира посредством използването на сертифицирана система рамково скеле, със 

затворени ""-образни рамки. При скелета от този тип, укрепването на конструкцията в 

напречно направление се осигурява посредством самите рамки, докато укрепването в 

надлъжната вертикална равнина се реализира с надлъжни диагонали [2]. Специално при 

тази система скеле, производителя предоставя типови монтажни схеми за височина до 

60,0m, с включени вътрешни конзоли с ширина 0,32m на всяко ниво и външни конзоли с 

ширина 0,74m на последното ниво. В типовата схема, част от техническата документация 

на производителя, се предвижда монтиране на свързващи елементи (анкериращи тръби) 

към фасадата във възлите на конструкцията на скелето [3]. На практика обаче, предвид 

конкретиката на конструкцията на сградата, тази схема на анкериране не е възможно да се 

реализира. Това ограничение налага допълнително прецизиране на местата на свързване 

(анкериране) на скелето към елементите на стоманобетонната конструкция на сградата. 
Решението за временното съоръжение е разработено в съответствие с изискванията 

на БДС EN 12811-1 Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета. 

Експлоатационни изисквания и основно проектиране, БДС EN 12811-2:2004 Временни 

съоръжения за строителство. Част 2: Информация за материалите, БДС EN 1991-4 
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Основни въздействия. 

Натоварване от вятър и БДС EN 1993 Еврокод 3 Проектиране на стоманени конструкции. 

Общи правила и правила за сгради.  

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СКЕЛЕТО 
И ОБЩО КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ 

3.1. Изисквания към елементите на скелето 
Прието е, конструкцията на скелето да бъде изпълнена със следните основни 

елементи на системата скеле: вертикални рамки с височини 2,0 m, 1,5 m и 1,0 m, и 

широчина 0,7393 m (осово разстояние), съставени от горещо поцинкована стоманени 

тръби 48,3; стоманена пътека с дължина 3,0 m; стоманена пътека с дължина 2,5 m; 

винтови опори с напасващи гайки; опорни плочи 150х150 mm; диагонални връзки от 

стоманени тръба 48,32,7 mm, горещо поцинковани; парапети от горещо поцинковани 

тръби с дължина 3,0 m и 2,5 m; предпазна бордова дъска; двоен страничен парапет; 

странична рамка за последен етаж; парапетна стойка с ограничител; пътека с люк и 

стълба. Стоманата, от която са изработени елементите на системата скеле е клас S355JRН. 
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Допълнително се предвижда използването на следните елементи: стоманени тръби 

ф48,34 mm, горещо поцинковани, които следва да отговарят на БДС EN 39 [3]; 
съединители клас В (с носимоспособност 15 kN) за свързване на тръби ф48,3 под прав 

ъгъл; съединители клас В (с носимоспособност 15 kN) за свързване на тръби ф48,3 под 

произволен ъгъл; анкериращи стоманени тръби ф48,34mm, които следва да отговарят на 

БДС EN 39. 
Изделията от дървен материал (в т.ч дървените подложки и гредите, използвани при 

стъпването на опорите) следва да отговарят на изискванията на БДС EN 338. Дървените 

подложки и гредите използвани при стъпването на опорите, трябва да са минимум клас C16. 

3.2. Общо композиционно решение 
В композиционно отношение, фасадното скеле се изпълнява от отделни секции, 

състоящи се от модули на системата скеле. В местата където е необходимо, секциите на 

скелето се предвижда да се свържат една към друга посредством връзки, изпълнени от 

стоманени тръби ф48,34 съгласно БДС EN 39 и съединители (жабки) клас В съгласно 

БДС EN 74, отговарящи на изискванията посочени в т.3.1. При тази система скеле, 
надлъжните диагонали се монтират по „зигзаговидна” схема (конфигурация). 

Свързващите елементи (анкериращите тръби), както и посочените по-горе връзки, 

следва да се монтират максимално близо до възлите на стоманената фиксираща рамка - на 

разстояние максимум на 30 cm от възела. Местата на свързващите елементи са съгласно 

монтажните схеми, част от проектното решение.  
По височина се предвижда скелето да започне от кота +0,05 с рамки с височина 2,0 

м. Стъпването на винтовите пети следва да се извърши чрез подлагане на дървени греди и 

подложки. Предвид на това, че от една страна максималната допустима височина на 

изтегляне (отваряне) на винтовите пети е 20 cm, а от друга е налице наклон на 

стоманобетонната конструкция, върху която стъпват петите, то изравняването на нивата 

на стъпване се изпълнява с опорни бетони блокове изпълнени от бетон клас С25/30 с 

размери в план 25/25 cm. 
За оформянето на работни платформи, във връзка с изпълнението на козирка на 

сградата на кота +66,83 и на стоманобетонни плочи на кота +60,4, излизащи извън 

основната равнина на фасадата, се предвижда конзолно изнасяне на скелето. То се 

реализира посредством стоманени конзоли с ширина 0,74 m, изпълнена от хоризонтално 

разположен профил 5030mm и оборудвани с конзолна напречна подпора от стоманени 

тръби ф48,3.  
За осигуряване на изискванята за ЗБУТ, страничната защита се състои от три части-

перило на нивото на ръката (на височина 1 m); междинно перило (на височина 0,5 m и 

бордова дъска с височина минимум 15 cm, които трябва да бъдат монтирани на всички 

нива на скелето. Допуска се бордови дъски да бъдат монтирани само на нивата на скелето, 

на които се изпълняват строителни и монтажни работи, при положение, че са взети мерки 

за ограничаване на достъпа до всички останали нива (например чрез монтиране на 

допълнителни напречни предпазни парапети (или двоен страничен парапет).  
С цел осигуряване на необходимата носеща способност, анкериращите средства 

(дюбел с винт) се монтират на разстояние минимум 15 cm от ръба на стоманобетонните 

елементи. Местата на свързващите елементи са съгласно монтажните схеми, част от 

проектното решение. 
С цел осигуряване конструкцията на скелето и поемането на натоварванията от 

конзолните участъци, всички възли от кота +50,80 нагоре се анкерират към конструкцията 

на сградата и съседните секции на скелето. Стойките на рамките на скелето, от кота +50,8 

нагоре, се свързват механично една към друга с подходящи скрепителни средства 

(инвентарни щифтове или шплинтове с диаметър 8 mm, или с болт ф8 и гайка ).  
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Фигура 1. Монтажна схема (в план) на фрагмент от сградата и фасадното скеле  

 
 

 
 

  

 
Фигура 2. Монтажна схема (в поглед 

отпред) на фрагмент от фасадното скеле  
Фигура 3. Общ вид на  

фасадното скеле 
 

4. НАТОВАРВАНЕ, СТАТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ 

4.1. Натоварване и товарни комбинации 
Натоварването е прието съгласно БДС EN 12811-1 Временни съоръжения за 

строителство. Част 1: Скелета. Експлоатационни изисквания и основно проектиране [5] и 
БДС EN 1991-4 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Основни 

въздействия. Натоварване от вятър [6]. Конструктивните изчисления са извършени и за 

двете товарни комбинации, регламентирани в клауза 6.2.9.2 на БДС EN 12811-1. 
 Товарна комбинация 1 включва: собствено тегло на елементите на скелето; 
равномерно разпределено работно натоварване – 2 kN/m2 съотвтетсващо на натоварване за 

скеле клас 3; 50% от равномерно разпределено работно натоварване – 1 kN/m2, 
разположено върху съседна по височина работна платформа; работно ветрово натоврване 

съгласно клауза 6.2.7.4.2 на БДС EN 12811-1. 
 Товарна комбинация 2 включва: собствено тегло не елементите на скелето; 
 - 25% от равномерно разпределеното работно натоварване по комбинация 1 - 0,5 
kN/m2 съответстващо на натоварване за скеле клас 3; максимално ветрово натоварване, 
съгласно клауза 6.2.7.4.1 на БДС EN 12811-1. 

415



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
 Оразмеряването и конструктивните проверки на скелето са извършени съгласно 
БДС EN 1993 Еврокод 3 Проектиране на стоманени конструкции. Общи правила и 

правила за сгради. При изчисленията, натоварванията са взети с нормативните им 

стойности и съответните им коефициенти. 

4.2. Модели за статическото изследване 
Изследвани са два пространствени изчислителни модела на скелето, посредством 

програмен продукт по метода на крайните елементи. Двата изчислителни модела се 

различават по местоположението на точките на закрепване. В модел 1 е прието свързване 

на анкериращите тръби във възлите на конструкцията на скелето, като са съобразени с 

препоръките, дадени в техническата документация на производителя. В модел 2, точките 

на закрепване на анкериращите тръби към стойките на скелето са разположени 

извънвъзлово, съответстващо на реалното им местоположение. 
При моделирането са взети под внимание особеностите на елементите на 

конструкцията, като всички те са включени в модела със съответстващи на 

действителното им механично поведение типове крайни елементи. Връзките между 

елементите са симулирани, така че да отговарят на действителното им лагеруване или 
закоравяване. 

 

 Изометрия

  

Фигура 4. Изометричен изглед 
на фрагмент от модел 1 

Фигура 5. Схема 
на фрагмент от модел 2 

4.3. Оразмерителни усилия в елементите на фасадното скеле 
Извършените статически изследвания на модел 1 показват, че най-натоварени са 

стойките на рамките на скелето. Съответните разрезни услилия са както следва: 

изчислителна нормална сила NsEds =-30,73 kN, срязваща сила VsEd=1,94 kN; огъващ момент 

416



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
около ос y MsEd,ys=0,68 kNm. Стойките работят с коеф. на използване 0,94. При 

диагоналите, максималните разрезни услилия са: изчислителна нормална сила NsEds =-5,86 
kN, срязваща сила VsEd=0,09 kN. Диагоналите работят с коеф. на използване 0,42. 
Хоризонталния ригел на рамката е по-малко натоварен, като при него коеф. на използване 

е 0,18.  
Отчитайки спецификата на стоманобетонната конструкция на сградата беше 

установено, че практически не е възможно реализирането на типовата схема, дадена от 

производителя. Това наложи допълнително оптимизиране, с използването на 

последователни итерационни решения, за определяне местата на свързване (анкериране) 

на скелето към фасадата и елементите на конструкцията на сградата. Предвидено е 

свързване на скелето в челата на плочите и във вертикалните елементи – колони шайби. 
Там където, практически няма такава възможност, е предложено техническо решение с 

използването на допълнителни модули от скеле (дублиране на конструкцията на скелето - 
фиг.4) или извънвъзлово свързване на стойките на скелето към елементите на сградата. 
Част от приетите решения са представени в т.5 на настоящата статия. 

Изследванията на оптимизирания модел 2 също показаха, че най-натоварени са 

стойките на рамките на скелето. Констатира се също повишаване на оразмерителните 

разрезни усилия в елементите, спрямо тези в модел 1. Същите са както следва: 

изчислителна нормална сила NsEds =-30,59 kN, срязваща сила VsEd=2,10 kN; огъващ момент 

около ос y MsEd,ys=0,85 kNm. Наблюдава се и увеличаване на коеф. на използване на този 

тип елементи - 0,96. При диагоналите, за модел 2, максималните разрезни услилия са 

изчислителна нормална сила NsEds =-8,0 kN и срязваща сила VsEd=0,22 kN, като същите са 
с коеф. на използване 0,59. При хоризонталният ригел на рамката, коеф. на използване 

вече е 0,46.  
Извършените изчислителни проверки и анализи показаха, че и при двата модела, 

меродавни за определяне на максималните оразмерителните усилия са тези, които се 

получават от товарна комбинация 2.  
Конструктивния аналаз показа необходимостта от използване на анкериращи 

средства (дюбел с винт), с конкретни носимоспособности. Анкериращите средства, които 

се монтират под прав ъгъл спрямо стоманобетонната конструкция на сградата следва да са 

с изчислителна носимоспособност на опън (NRD) минимум 4,10 kN. Анкериращите 
средства, които не се монтират под прав ъгъл спрямо стоманобетонната конструкция на 

сградата следва да са с с изчислителна носимоспособност на опън (NRD) минимум 4,10 kN 
и носимоспособност на срязване (VRD) минимум 1,8 kN. 

С цел пълнота на изследването беше извършено и изчисление за сеизмичност на 

разглежданото скеле, с използването на пространствен модален динамичен анализ. 

Отчетени са съответния брой собствени форми на конструкцията, за да е активирана 
около 90% от масата й. Сеизмичното въздействие е зададено с три независими една от 

друга компоненти: две хоризонтални и една вертикална със 100% спектър на реагиране. 

Усилията получени от разгледаните форми на трептене са комбинирани с метод CQC с 5% 

затихване, а по отделните направления на сеизмичното въздействие по метода корен 

квадратен от сумата на квадратите (SRSS). Резултатите показват, че първата собствена 

форма е с период Т=4,0862 s, втората - Т=0,8324 s, третата -Т=0,3331 s.  
Максималните разрезни услилия от сизмичния анализ обаче, са с около 30% по-

ниски стойности от тези, получени от товарна комбинация 2, включваща максимално 

ветрово натоварване. Това недвусмислено показва, че при проектирането на фасадните и 

работните скелета, особено внимание трябва да се обръща на осигуряването им на ветрови 

въздействия. 
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5. СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ФАСАДНОТО СКЕЛЕ 
Предвид особеностите на строежа са разработени и редица специфични решения, 

част от които са представени и се дискутират по-долу. При тяхното детайлиране са взети 

от една страна изискванията за осигуряване конструкцията на скелето, а от друга - 
необходимостта от създавене на условия за ефективно изпълнение на СМР по фасадата на 

сградата.  
Техническите решенията са свързани с преминаване на скелето над позиционираната 

на строежа стационарна бетонпомпа, преминаване на стойките скелето през изпълнена 

вече стоманобетонна плоча, допълнително укрепване с дублиране на втори ред скеле на 

нивата, където няма възможност за анкериране на скелето към конструкцията на сградата, 

конзолни изнасяния на няколко нива, стъпване с допълнителни стоманени пети върху 

борд на кота +60,4, съобразяване позицията на елементите на скелето с укрепването на 

куловия кран към сградата и др.  

5.1. Допълнително укрепващо скеле на първите от конструкцията 
Решението се налага, поради невъзможност от директно свързване (анкериране) на 

фаданото скеле, към елементите на стоманобетонната конструкция на сградата. 

Предвидено е дублиране с втори ред скеле от кота -0,15 до кота +5,85 (фиг. 5), и от кота + 

60,4 до кота +66,4. Допълнителите модули (втори ред скеле) са укрепени с хоризонтални и 

наклонени стоманени тръби ф48,34 към вертикалните и хоризонталните стоманобетонни 

елементи на сградата, като към тези допълнителни модули са свързани стойките на 

рамките от основното скеле. Връзките между отделните тръбни елементи се реализират 
със съединители, отговарящи на БДС EN 74. 

 

  
а) б) 

Фигура 6. Допълнително укрепване с втори ред скеле от кота -0,15 до кота +5,85 
а) по ос А; б) по ос F. 

5.2. Допълнително укрепващо скеле на последните нива от конструкцията 
Композирането на допълнителите модули (втори ред скеле) се налага и от кота +60,4 

до кота +66,4. При първоначалния вариант, решението включва монтирането на три рамки 

по височина (фиг.6, а). По време на строителството обаче, е взето решение за изпълнение 

на допълнителна козирка на кота +66,80. Това налага и преработване на техническото 

418



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
решение за фасадното скеле, с цел обезпечаване на работна площадка за изпълнение на 

козирката. Проблем се явява невъзможността за възлово свързване и предаване на 

усилията в елементите на основното скеле, което води до големи разрезни усилия 

(основно огъващи моменти) в стойките на рамките на по-долните нива. С цел възлово 

предаване на усилията е предвидено монтирането на допълнителни тръби ф48,3, с което 

се постига развиването на конструкция от фермов тип в равнината на рамките, 

респективно осигуряване благоприятна работа на конструкцията на скелето (фиг.6, б).  
Специфично е и допълнението, с промяна на контура на окачената фасада и 

изпълненито на допълнителен стоманобетонен борд на кота +57,20. Тук решението е с 

използване на стоманени конзоли, свързани към борда с по 4 бр. анкера HSA 12100mm, 
върху които да стъпи допълнителното укрепващо скеле. 

 

  
а) б) 

Фигура 7. Допълнително укрепване с втори ред скеле от кота -0,15 до кота +5,85 
а) вариант 1; б) вариант 2. 

5.3. Разширяване на скелето с конзолни изнасяния 
Решението е приложено с цел осигуряване на работна зона с необходимата 

широчина. Съгласно техническата документация на производителя, разширяването на 

скелето може да се реализира с използването на конзоли с различни размери. За 

разширяване на скелето навътре (от страната на фасадата) се ползват конзоли с широчина 

0,32m или 0,64m, а за разширяване навън (от външната страната на скелето) се ползват 

конзоли с широчина 0,74m. Изискването е, конзолите да се монтират със съединители към 

стойките на рамката по такъв начин, че хоризонталния ригел на конзолата, да се намира на 

същата височина, на която е хоризонталния ригел на рамката. Съгласно документацията 
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на производителя се предвижда монтиране само на една конзола, на последното 

платформено ниво на скелето [3]. 
За конкретното скеле се налагат основно разширения навън. За обезпечаване на 

изпълнението, като първоначален вариант, е дадено проектно решение, включващо две 

конзолни изнасяния на последните две нива на скелето (фиг.7,а). Във връзка, с 

наложилото се в процеса на изпълнение на допълнителна козирка на кота +66,80 е 

преработено и техническото решение за фасадното скеле. С цел осигуряване на работна 

площадка за изпълнение на козирката е разработено и ново решение, включващо също две 

конзолни изнасяния. При това решение обаче, технически не е възможно да се осигури 

изискването, хоризонталния ригел на конзолата, да се намира на същата височина, на 

която е хоризонталния ригел на рамката. Отново, с цел възлово предаване на усилията, е 

предвидено монтирането на допълнителни тръби ф48,3, с което се постига развиването на 

конструкция от фермов тип в равнината на рамките, респективно осигуряване нормална 
работа на конструкцията на скелето (фиг.7, б). На база на извършените допълнително 

конструктивни изчисления, е поставено и изискването, работното натоварване на най-
горното ниво, върху конзолните участъци, да не превишава 300 kg/отвор (включващо 

например трима работници, оборудвани със съответната лека екипировка и материали). 
 

  
а) б) 

Фигура 8. Разширяване на скелето с конзолни изнасяния 
а) вариант 1; б) вариант 2. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Приложения комплексен подход за решаване на проблема, състоящ се в специфично 

конструктивно проектиране и спазване на основни технологични правила и нормативи, 

даде адекватно техническо решение и осигури необходимата надеждност на работното 

скеле и съоръжението като цяло. 
Потвърдено е, че при високи фасадни скелета, максималните разрезни услилия в 

елементите се получават от товарната комбинация, включваща максимално ветрово 
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натоварване. Поради това, при проектирането на фасадните и работните скелета, особено 

внимание трябва да се обръща на осигуряването им на ветрови въздействия. 
Беше установено, че с решаването на комплексни конструктивни, технологични и 

оптимизационни задачи е възможно да бъдат дадени специфични решения, различаващи 

се от предписанията в техническата документация на оценената и сертифицирана система 

скеле.  
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ УСИЛВАНЕ 
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TECHNOLOGICAL FEATURES IN STRENGTHENING 
OF REINFORCED CONCRETE SLABS BY EXTERNAL PRESRESSING 

 
Georgi Ivanov1, Ivan Hr. Pavlov2 

 

Abstract: 
Structures often need to be strengthened due to damages and failures, functional changes, or 
increased regulatory requirements. External prestressing is one of the most effective methods in 
structural and technological terms for strengthening of reinforced concrete structures. This 
technique is effective to increase the load-bearing capacity of the structural elements without 
increasing the cross-sectional dimensions, and the increase in the weight of the structure is 
negligible. The technology of execution is fast and there is no need to interrupt the technological 
process. 
The present paper aims to present the technological stages for strengthening of reinforced 
concrete slabs by external prestressing. The specific moments of the process have been clarified, 
focusing on the technological features of the execution using different strengthening systems. 
Some general conclusions are drawn from analysis that can improve the quality and safety of 
work. 

Keywords: 
Reinforced Concrete Slabs, Strengthening, External Prestressing, Technological Features. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Външното предварително напрягане е един от най-разпространените методи за 

усилване на стоманобетонни плочи и е практически приложим, когато има нужда от [1]: 
 промяна на конструктивната система, например премахване на колона, чиято реакция е 

заменена от девиаторната сила на напрягащата система (фиг. 1); 
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 значително увеличение на огъвателната носимоспособност на плочата; 
 подобрение на експлоатационното състояние, например при прекомерни провисвания 

и пукнатини (фиг. 2). 
 

 

Фигура 1. Усилване на стоманобетонна плоча при премахване на колона от 

конструктивното поле [1] 

 

Фигура 2. Усилване на стоманобетонна плоча при прекомерно провисване и пукнатини [1] 

При външното предварително напрягане, напрягащите елементи се разполагат отвън 

на бетонното сечение (фиг. 3), а напрягащата сила се предава на конструкцията 

единствено чрез анкерните и девиаторни устройства [2, 3].   

 а)  б) 

Фигура 3. Външно разположен напрягащ елемент [4]: а) с праволинеен профил, 
б) с полигонален профил 

Тази технология има следните важни предимства [4, 5]: 
 значително се увеличава носимоспособността на огъване и срязване в 

конструктивните елементи; 
 намаляват се недопустимите и големи пукнатини и се контролира образуването на 

нови пукнатини по време на експлоатация; 
 увеличава се коравината, която от своя страна намалява деформациите и 

вибрациите в конструкцията; 
 теглото на напрягащата система е относително малко, като увеличението на 

собственото тегло на конструкцията е незначително; 
 бързина на изпълнение (максимален период – до няколко дни); прилага се без 

прекъсване на технологичния процес; 
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 напрягащите елементи могат лесно да се инспектират по време и след 

инсталирането им, т.е. има постоянен мониторинг върху напрягащата система; 
 поради липсата на връзка между конструкцията и напрягащите елементи, може да 

се коригира напрягащата сила в тях или да се заменят, ако възникне накакъв 

проблем като скъсване или корозия; 
 технологията е икономична и съответно с конкурентна цена в сравнение с други 

методи за усилване. 
Напрягащите елементи са от несвързан тип, т.е. нямат сцепление с бетона, и могат да 

бъдат: 
 въжета от високоякостана армировъчна стомана; 
 пръти от високоякостна армировъчна стомана; 
 пръти от обикновена армировъчна стомана, работещи по шпренгелна система; 
 въжета или ивици от FRP материали. 

Важно е да се отбележи, че FRP и стоманата имат различни характеристики и 

различно поведение при натоварване. В табл. 1 е направено кратко сравнение между 

стомана, GFRP, AFRP и CFRP. Експерименталните тестове показват, че стоманобетонни 

елементи, усилени с FRP имат почти същото поведение като тези усилени със стомана, 

което е видно от сходния характер на диаграмите „натоварване-преместване“ [6]. 
Напрягащите елементи от FRP не притежават дуктилност при екстремни 

натоварвания за разлика от стоманата. Това означава, че елементи, усилени с FRP могат 

едновременно да осигуряват по-голяма носимоспособност при крайно гранично състояние 

и по-ниско дисипиране на енергия, отколкото тези, усилени със стомана [7]. 

Таблица 1. Характеристики на напрягащи елементи от стомана и FRP [8] 

 

Прилагането на конкретна система за външно предварително напрягане при 

усилване на стоманобетонни плочи зависи от няколко фактора: конструктивни цели на 

усилването, място на прилагане и архитектурни изисквания.  
В България все още не се прилага външното предварително напрягане за усилване на 

стоманобетонни плочи в сгради, като настоящата разработка има за цел да даде 

практически насоки при използването на този метод. Статията представя някои 

технологични особености при различните етапи от изпълнението на този вид усилване 

чрез системи, използващи високоякостни стоманени въжета.   
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2. ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕТАПИ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ УСИЛВАНЕ 

НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ЧРЕЗ ВЪНШНО ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ 
Външното предваритлено напрягане при усилване на стоманобетонни плочи е 

процес, при който напрягащата армировка и приспособленията от усилващата система се 

разполагат обикновено отдолу на плочата, като при напрягането тя ефективно се повдига 

нагоре. Напрягащата армировка трябва да притежава висока опънна якост и дуктилност, 

като най-често се използват стоманени въжета. Въжетата се произвеждат от единични 

струни, усукани по между си. Тъй като струните обикновено са с малки диаметри, 

въжетата притежават по-добри свойства от единичните високоякостни пръти, поради по-
добрия контрол на качеството при производство. С тях също се работи по-лесно 

благодарение на по-голямата гъвкавост, отколкото с единични пръти със същия диаметър.  

2.1. Разположение на напрягащите елменти 
Разположението на напрягащите елементи може да е по линейна или полигонална 

траектория, като при последната се изисква приемането на отклонителна точка. Изборът 

на профил на напрягащите въжета зависи от целите на усилването и трябва да се извърши 

в съответствие със следните инструкции: 
 Ситуация 1 (премахната колона) – траекторията трябва да е полигонална с 

девиаторно устройство в зоната на премахнатата колона; 
 Ситуация 2 (коригиране на деформации/пукнатини) – може да бъде използван 

линеен или полигонален профил на напрягащата армировка. 
При праволинеен профил на напрягащите въжета, връзката им с бетона е само в 

анкерните устройства, като деформацията на въжетата не следва напълно тази на плочата. 

По този начин се появяват ефекти от втори ред, което води до намаляване на напрягащата 

сила, а от там и на носимоспособността на конструкцията. За да се намалят тези ефекти 

трябва да се спазват следните изисквания: 
 при отношение отвор/ексцентрицитет по-малко от 20, т.е. L/e < 20, трябва да се 

използва поне един девиатор; при L/e > 20 са необходими два или повече девиатора 

[9] (фиг. 4). В посочените отношения с L е означен отвора на полето, а с e 
разстоянието между тежестните оси на въжетата и плочата; 

 разстоянието между девиаторните точки не трябва да надхвърля 12 пъти полезна 

височина на въжетата dp [10]. 

 

Фигура 4. Напрягане на плоча с въжета с праволинеен или полигонален профил 
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За да се избегнат недопустими вибрации в напрягащите въжета, дължината между 

точките на отклонение на армировката трябва да бъдат ограничени до 7÷8 m [11]. Ако 

това разстояние надхвърля 12 m, първата форма на трептене на въжетата, отчитаща 

вибрациите между отклонителните точки, не трябва да попада в диапазона 0,8÷1,2 пъти от 

тази на конструкцията [10]. 
С цел да се предпази армировката, както и защитните ù покрития (PE обвивка) от 

прекомерни напрежения, минималният радиус на огъване в зоната на девиатора може да 

се определи по следната формула [12]: 

   m20.5,13,1  ppkmin AfR , (1) 

където: fpk е характеристичната якост на опън на напрягащата армировка, а Ap - площ на 

напречното сечение на напрягащата армировка. 
Анкерното устройство трябва така да се позиционира, че резултантната на силите да 

е в масовия център на конструктивния елемент. Ако това не е възможно поради 

геометрични ограничения или нужда от голям ексцентрицитет, са възможни следните 

решения: увеличаване на дебелината на плочата в анкерната зона (фиг. 5а), изпълнение на 

стоманобетонни анкерни блокове (фиг. 5б) или използване на стоманено анкерно 

устройство (фиг. 5в). 

a) б) в) 

Фигура 5. Различно разположение на анкерни устройства [1] 

2.2. Изрязване и пробиване на отвори 
Почти всички системи за външно предварително напрягане на плочи изискват 

пробиване и/или изрязване на отвори в съществуващи стоманобетонни елементи (колони, 

греди, стени и др.). Много важно е предварително схематично да се нанесе усилващата 

система върху съществуващата конструкция и да се определи приемливото 

местоположение на отворите и анкерирането на въжетата. Често усилваните конструкции 

са стари и липсват оригиналните конструктивни чертежи, което налага използване на 

рентгенографски метод за определяне на съществуващата армировка, особено за 

предварително напрегнати конструкции.  Рентгеновият оператор използва негативите, за 

да начертае върху бетонната повърхност точното местоположение на армировката в 

конструктивния елемент (фиг. 6).  
Направата на отвори в конструктивните елементи е наложително да се извършва от 

опитен и висококвалифициран персонал. Работниците трябва незабавано да установят 

кога са достигнали армировка или канлообразувател на високоякостна армировка. При 

пробиването на отвор е много по-малко вероятно да се скъса вискоякостна армировка и 

обикновено не е възможно да се компрометира обикновената армировка, за разлика от 

изрязването на отвор. За изрязване на отвори в бетон се използва диамантено пробивна 

машина, а за пробиване – бормашина (фиг. 7).  
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Фигура 6. Реално разположение на напрягаща армировка и стремена в конструктивен 

елемент, след извършена рентгенография [13] 

  

а) изрязване на отвор [14] б) пробиване на отвор [13] 

Фигура 7. Направа на отвори в конструктивни елементи за преминаване на напрягаща 

армировка от усилваща система 

2.3. Анкериране на напрягащите елементи 
За анкериране на напрягащите въжета най-често се използват стоманени елементи, 

които са проектирани така, че да поемат хоризонтални и вертикални сили и да ги предават 

на усилвания елемент. Проектното местоположение на анкерните и девиаторни 
устройства е съобразено освен със схемата на усилване, така и с разположението на 

армировката в плочата (фиг. 8а). При анкериране в колона трябва да се провери дали 

конструктивния възел на колоната с плочата или гредата може да поеме допълнителното 

натоварване (фиг. 8б).   

  

а) анкериране в плоча б) анкериране в колона [13] 

Фигура 8. Анкериране на напрягащи въжета от усилваща система 
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Стоманените анкерни и девиаторни устройства се закрепват към бетона посредством 

анкери. Най-често срещаните типове анкериране са показани на фиг. 9, като масово се 

прилагат шпилки или болтове, преминаващи през цялата дебелина на плочата. По-рядко 

се използват химическите (адхезионни) анкери. 

 

Фигура 9. Най-често срещаните типове анкериране на метални елементи към бетон [1] 

2.4. Реализиране на напрягащата сила 
Напрягането на високоякостните стоманени въжета се реализира най-често с ръчни 

хидравлични преси с прихващащо действие. Те позволяват да се напрягат единини въжета 

(фиг. 10). 

  

Фигура 10. Преса с прихващащо действие 

за напрягане на единични въжета [13] 
Фигура 11. Противопожарна защита от 

специлана мазилка, нанесена върху външно 

напрегнато въже [13] 

 
2.5. Защита на напрягащите елементи 

Околната среда и функцията на усилващата система определят необходимостта от 

защита срещу корозия и пожар на въжетата и приспособленията от напрягащата система. 

Във влажна и агресивна среда често се прилага галванизиране и понякога нанасяне на 

специални грундове (цинкови, епоксидни и силиконови) и лакове (винилови и епоксидни). 

При проектирането трябва да се отчете, че поцинковането чрез галванизиране намлява  
граничната якост на въжетата. За противопожарна защита (фиг. 11) се използват 

пожарозащитни бои (набъбващи при нагряване – латекси, силиконов каучук и 

фенолформалдехидни смоли), мазилки (смес от вермикулит, минерални добавки и 

свързващи вещества) и облицовки (плочи от каменна вата или гипсовлакнести плочи, 

подсилени с алуминиево фолио). 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При усилването на стоманобетонни плочи чрез външно предварително напрягане се 

разглеждат няколко аспекта, които трябва да бъдат разбрани за правилното му прилагане. 

Тези аспекти се отнасят до характеристиките на външното напрягане, като отчитане на 

ефектите от втори ред, правилната оценка на носимоспособността на усилените елементи, 
както и избора на подходящ профил на напрягаща армировка за конкретния случай.  

С представените в статията специфични особености от основните технолочини 

етапи, се постига разбиране на процеса при този вид усилване на стоманобетонни плочи. 
По този начин се постига ефективност от прилагането на метода и се подобрява 

качеството и сигурността на работа.  
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SOME FEATURES IN CALCULATING THE LOADING CREATED 
BY TOWER CRANE ON THE SUPPORT STRUCTURE BELOW IT  
 

Georgi Ivanov1, Kalin Radlov2, Lachezar Hrischev3 

 

Abstract: 
This paper examines important issues related to the calculation of the loading created by tower 
crane on the support structure. Most cases of tower cranes’ failures related to severe accidents, 
material damages, and injury to humans are mainly caused by decreasing of the bearing 
capacity of the support structure under the tower crane. This requires paying particular 
attention to the process of sizing them and, in particular, to look for sufficiently precise and 
comprehensive approaches to determine the transferred loading from the tower crane to the 
support structure in order to increase the safety of this type of construction machinery. On the 
other hand, the introduction of the new harmonized standards for calculating tower cranes 
(having national standards status) coupled with the ever wider application of the European 
Design System – Eurocode in the design of support structures under tower cranes necessitates a 
more in-depth analysis of the process of calculating the loading from tower cranes to the support 
structure. The goal is to achieve the desired efficiency in combining the requirements of the two 
sets of standards. The present paper formulates basic conclusions and sets out important 
guidelines to help calculate the loading from the tower crane to support structure correctly with 
the required level of conservatism and a sufficient degree of safety. 

Keywords: 
Tower Crane, Placing Tower Crane on Site, Support Structure, Loading, Safety. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кулокрановете представляват най-често използваните подемни машини за 

строителна механизация при изграждане на сгради и съоръжения и извършването на 

строителни и монтажни работи, и товаро-разтоварни операции.  Все по-честите 

напоследък случаи на аварии с кулокранове, свързани с тежки инциденти, материални 

щети и нараняване на хора, причинени основно вследствие на нарушаване на носещата 

способност на опорните конструкции под кулокрановете, наложиха необходимостта да се 
обърне по-специално внимание на всички специфични въпроси, свързани с монтажа на 

кулокрановете, и по-специално на процеса и методите, които се използват за проверка и 

оразмеряване на опорните им конструкции.  
Стандартът БДС EN 14439:2006+A2:2009 „Кранове. Безопасност. Кулокранове“ [1] 

представлява основният европейски стандарт, който задава изискванията към 

строителните кулокранове, за да могат те да отговарят на нужното ниво на безопасност.   
Необходимо е, всеки кулокран трябва да бъде доставян на строителния обект с налична 
съответна „Инструкция за монтаж и демонтаж“, като непосредствено преди пускане в 

експолоатация на кулокрана, трябва да бъдат извършени редица проверки. Въпреки това 

проектирането, якостната проверка и изграждането на опорната конструкция под 

кулокрана е задача на ползвателя на кулокрана, който е редно да извърши или да възложи 

извършването всички необходими проверки и изчисления в съответствие с правилата на 

Европейската система за конструктивно проектиране (Еврокод). При изчисленията следва 

да се отчитат и изискванията на действащите стандарти за изчисляване на натоварвания от 
кулокранове - БДС EN 14439:2006+A2:2009, БДС EN 13001-1:2015 и БДС EN 13001-
2:2014.  

Съгласно Европейската система за конструктивно проектиране (Еврокод) за 

опорната конструкция под кулокрана трябва да бъдат извършени следните проверки: 

загуба на статично равновесие на конструкцията или част от нея (EQU); разрушаване или 

недопустима деформация на конструкцията или на конструктивни елементи, когато са 

меродавни якостите на конструктивните материали (STR); разрушаване или недопустима 

деформация в земната основа (GEO); разрушаване на конструкцията или на 

конструктивни елементи от умора (FAT). Факт е, че опорните конструкции под 

кулокрановете в повечето случаи биват разглеждани като „временни съоръжения на 

строителната площадка“, поради което за тях обикновено е прието да не се извършват 

изчислителни проверки за умора на материала и сеизмична устойчивост.  
Определянето на изчислителните натоварвания към опорната конструкция на 

кулокран се явява специфичен въпрос поради следните две причини: 
- кулокрана предава към опорната конструкция четири основни натоварвания: 

вертикална сила - ][kNV ; хоризонтална сила- ][kNH ; огъващ момент- ].[ mkNM ОГ  и 

усукващ момент- ].[ mkNMУС . Но както е известно, посоките на две от тези натоварвания 

( ][kNH  и ].[ mkNM ОГ ) не са постоянни, тъй като зависят от моментното разположение на 

въртящата стрела спрямо неподвижната опорна конструкция. Това се отнася както за 

комбинациите на натоварване при работно състояние на кулокрана, така и за 

комбинациите при неработно съсъояние. Поради тази причина вертикалната сила ( ][kNV ) 

и усукващия момент ( ].[ mkNMУС ) могат да се разглеждат като постоянни неподвижни 

натоварвания, но хоризонтална сила ( ][kNH ) и огъващия момент ( ].[ mkNM ОГ ) трябва да 

бъдат разглеждани като подвижни натоварвания за опорната конструкция на кулакрана. 

От друга страна силата на тежестта от окачения товар също променя своята стойност по 

време на експлоатацията на крана и следователно всички свързани с нея натоварвания 

също трябва да бъдат разглеждани като „променливи вертикални въздействия“; 
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- стандартът за изчисляване на натоварвания от кранове БДС EN 13001-2:2014 [2] 

предлага конкретни числени стойности за коефициенти на динамичност  , както и частни 

коефициенти на сигурност p , при определяне на изчислителната стойност на всяко от 

натоварванията създавани от крана. Производителят на кулокрана обикновено задава 

определени стойности за натоварванията, създавани от кулокрана, като за тяхното 

изчисляване той може (или не) да е използвал въпросните „коефициенти на динамичност 

 “ и/или „частни коефициенти на сигурност p “. Същевременно е ясно, че опорната 

конструкция под кулокрана впоследствие трябва да бъде проектирана и оразмерена 

съгласно строителните норми, а както е известно в тях (например в БДС EN 1990:2003) 
също се съдържат конкретни стойности за частните коефициенти на сигурност за 

въздействията F . Това в определени случаи създава известен риск от повторно отчитане 

(дублиране) на едни и същи коефициенти и преоразмеряване на конструкцията. 
За осигуряване на нужната безопасност на опорната конструкция под кулокрана е 

необходимо тя да бъде проектирана и оразмерена съгласно всички приложими изсквания 

на действащите Европейски нормативни документи и стандарти, с отчитане на 

действителните натоварвания, създавани от конструкцията на кулокрана. Един от 

основните съществуващи рискове при кулокрановете, указан в [1], е именно рискът от 

нарушаване на опорната конструкция и преобръщане на кулокрана. Настоящата 

разработка разглежда специфични въпроси, свързани с определяне на натоварванията, 

необходими за якостната проверка срещу разрушаване или недопустима деформация на 
опорната конструкция под стационарен кулокран. 

 

2.СЪЗДАВАНИ СИЛИ В КОНСТРУКЦИЯТА НА КУЛОКРАНА  
Силите, които действат в конструкцията на товароподемен кран са описани в 

Силите, които действат в конструкцията на товароподемен кран са описани в стандарт 

БДС EN 13001-2:2014 „Кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания“, като част от 

тези сили, действащи в конструкцията на стационарен кулокран са показани на фиг.1.  
 

 

Фиг.1. Действащи сили върху конструкцията на стационарен кулокран 

432



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
 

    На фиг. 1 са използвани следните обозначения: прG тегло на противотежестта 

във върха на кулата; kG тегло на контрастрелата; вуG тегло на опорно-въртящото 

устройство; усинМ . усукващ момент от инерционни сили при пускане/спиране на 

механизма за въртене; стG тегло на стрелата; коG тегло на кранова количка заедно с 

ролков блок; 1инF инерционни сили от движение на количка; 2вF ветрова сила върху 

окачен товар; Q тегло на окачен товар; 2инF инерционни сили от вдигане/спускане на 

окачения товар; 1вF ветрова сила върху конструкцията на крана; куG тегло на кулата; 

баG тегло на баласта в основата на кулата; бфF сили от удар в буфер. В [1] е указано, че 

въздействието на силите на удар в буфер върху опорната конструкция на крана 

(хоризонтални сили и огъващ момент) се допуска да бъдат пренебрегнати, но само ако 

скоростта на пътуване е по-малка от 40 m/min и има монтирани крайни изключватели за 

хоризонталното движение. 
Опорните реакции в опорната конструкция на кулокрана (фундаментни 

натоварвания; натоварвания в ъглите на опорната конструкция или анкерни натоварвания) 

се създават от всички създавани от кулокрана сили, като в общия случай те могат да бъдат 

обобщени под формата на четири основни натоварвания, предавани към опорната 

конструкция: вертикална сила- ][kNV ; хоризонтална сила- ][kNH ; огъващ момент- 

].[ mkNM ОГ  и усукващ момент- ].[ mkNMУС  (фиг.1). 

3. КОМБИНАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРВАНИЯ КЪМ ОПОРНАТА 

КОНСТРУКЦИЯ  
Съгласно указанията на действащите стандарти, за определяне на цялостните 

резултатни ефекти на натоварване в кранови конструкции с клас на разпределение на 
масите МDC2 (каквито се явяват кулокрановете), и по конкретно в опорните конструкции 
на кулокрановете, би следвало да се използва методът на граничните състояния със 
съответните коефициенти на динамичност ϕi, и частни коефициенти на сигурност γp [2, 3]. 
За случаите, при които съответната натоварваща комбинация  Fj  и конкретния разглеждан 
случай го изискват, то всички натоварвания от съответната натоварваща комбинация Fj 
трябва да бъдат умножени също и с подходяща стойност на коефициент на риска 

rn
n 05,1 , където 141rn  (в зависимост от конкретните изисквания).  

Стандарт БДС EN 13001-2 изисква да бъдат разгледани следните натоварващи 
комбинации за товароподемните кранове: 
*Комбинации Тип А “Комбинации с регулярни натоварвания” – към тях спадат следните 
четири комбинации, приложими за стационарни кулокранове: 

1) комбинация А1 - комбинация с натоварвания от вдигане и позициониране на 
товара. Тук трябва да бъдат комбинирани следните натоварвания: натоварване от маса на 

крана (коефициент на динамичност 1 ); натоварване от маса на окачения товар 

(коефициент на динамичност 2 ); комбинация от натоварвания от инерционни сили на 

механизми, която съответства на нормалната експлоатация на системата за управление на 
крана, но без отчитане на инерционната сила от включване/изключване на подемен 

механизъм (коефициент на динамичност 5 ); 
2) комбинация А2 - комбинация с натоварвания при случай на внезапно 

освобождаване на част от товара. Тук трябва да бъдат комбинирани следните 

натоварвания:  натоварване от маса на крана (коефициент на динамичност 1 ); 
натоварване от маса на окачения товар (коефициент на динамичност 3 ); комбинация от 
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натоварвания от инерционни сили на механизми, която съответства на нормалната 
експлоатация на системата за управление на крана, но без отчитане на инерционната сила 

от включване/изключване на подемен механизъм (коефициент на динамичност 5 ); 
3) комбинация А3 - комбинация с натоварвания при случай на окачен товар или 

товарозахващащо устройство. Тук трябва да бъдат комбинирани следните натоварвания: 
натоварване от маса на крана; натоварване от маса на окачения товар; комбинация от 
натоварвания от инерционни сили на механизми, със отчитане и на инерционната сила от 

включване/изключване на подемен механизъм (коефициент на динамичност 5 ); 
4) комбинация А4 - комбинация с натоварвания при случай на придвижване по 

неравен релсов път“. Тук трябва да бъдат комбинирани следните натоварвания: 
натоварване от маса на кран, движещ се по неравна повърхнина (коефициент на 

динамичност 4 ); натоварване от маса на товар, движещ се по неравна повърхнина 

(коефициент на динамичност 4 ); комбинация от натоварвания от инерционни сили на 

механизми, но без отчитане на инерционната сила от включване/изключване на подемен 

механизъм (коефициент на динамичност 5 ); 
*Комбинации Тип B “Комбинации с нерегулярни натоварвания” – тук спадат следните 
комбинации, приложими за стационарни кулокранове:  

5) комбинация B1 - комбинация с натоварвания от вдигане и позициониране на 
товара + вятър в работно състояние. Тук влизат всички натоварвания от комбинация А1 
плюс натоварвания от атмосферни въздействия в работно състояние (вятър в работно 
състояние, сняг и обледеняване, топлинно въздействие); 

6) комбинация B2 - комбинация с натоварвания при случай на внезапно 
освобождаване на част от товара + вятър в работно състояние.  Тук влизат всички 
натоварвания от комбинация А2 плюс натоварвания от атмосферни въздействия в работно 
състояние (вятър в работно състояние, сняг и обледеняване, топлинно въздействие); 

7) комбинация B3 - комбинация с натоварвания при случай на окачен товар или 
товарозахващащо устройство + вятър в работно състояние. Тук влизат всички 
натоварвания от комбинация А3 плюс натоварвания от атмосферни въздействия в работно 
състояние (вятър в работно състояние, сняг и обледяване, топлинно въздействие); 

8) комбинация В4 - комбинация с натоварвания при случай на придвижване по 
неравен релсов път + вятър в работно състояние. Тук влизат всички натоварвания от 
комбинация А4 плюс натоварвания от атмосферни въздействия в работно състояние 
(вятър в работно състояние, сняг и обледеняване, топлинно въздействие); 

9) комбинация B5 - комбинация с натоварвания при случай на посукване на крана, 
придвижване по неравности и вятър в работно състояние“.  Тук трябва да бъдат 
комбинирани следните натоварвания: натоварване от маса на кран, движещ се по неравна 

повърхнина (коефициент на динамичност 4 ); натоварване от маса на товар, движещ се по 

неравна повърхнина (коефициент на динамичност 4 ); натоварвания от атмосферни 

въздействия в работно състояние (вятър в работно състояние, сняг и обледеняване, 
топлинно въздействие); натоварване от посукване на крана – не се умножава с коефициент 
на динамичност  (приложимо е само за подвижни кранове); 
*Комбинации Тип C “Комбинации със специални натоварвания” – тук спадат следните 
комбинации, приложими за стационарни кулокранове: 

10) комбинация C1 - комбинация с натоварвания при кран в работно състояние и 
рязко подвдигане на товар от терена с максимална скорост. Тук трябва да бъдат 
комбинирани следните натоварвания: натоварване от маса на крана (коефициент на 

динамичност 1 ); натоварване от маса на окачения товар (коефициент на динамичност 2  
при внезапно повдигане на товар от терена с максимална скорост); 
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11) комбинация C2 - комбинация с натоварвания при кран в неработно състояние и 

екстремен вятър (и други атмосф. въздействия) при неработно състояние. Тук трябва да 
бъдат комбинирани следните натоварвания: натоварване от маса на крана; натоварване от 

маса на окачения товар (коефициент W  съгласно БДС EN 13001); натоварвания от сняг, 

обледеняване и топлинно въздействие; натоварвания от екстремен вятър при неработно 
състояние на крана; 

12) комбинация C3 - комбинация с натоварвания при изпитване на крана. Тук трябва 
да бъдат комбинирани следните натоварвания: натоварване от маса на крана (коефициент 

на динамичност 1 ); комбинация от натоварвания от инерционни сили на механизми, но 

без отчитане на инерционната сила от включване/изключване на подемен механизъм 

(коефициент на динамичност 5 ); натоварване от вятър в работно състояние на крана; 

изпитателни натоварвания - коефициент на динамичност 6  по БДС EN 13001; 
13) комбинация C4 - комбинация с натоварвания при кран с вдигнат товар и удар в 

буфер. Тук трябва да бъдат комбинирани следните натоварвания: натоварване от маса на 
крана (не се умножава с коефициент на динамичност); натоварване от маса на окачения 
товар (не се умножава с коефициент на динамичност); натоварване от удар в буфер - 
коефициент на динамичност 7 , съгласно БДС EN 13001; 

14) комбинация С5 - комбинация с натоварвания при кран с вдигнат товар и  
натоварване от преобръщащи сили. Тук трябва да бъдат комбинирани следните 
натоварвания: натоварване от маса на крана; натоварване от маса на окачения товар; 
натоварване от преобръщащи сили. Съгласно т.4.2.4.5 на БДС EN 13001-2 тази 
комбинация е приложима само за случаите, когато е възможно един кран да се наклони 
(да започне да се препобръща) и след това да се върне в първоначалното си устойчиво 
положение, възникващият удар върху опорната конструкция на крана трябва да се вземе 
под внимание“; 

15) комбинация С6 - комбинация с натоварвания при кран с вдигнат товар и  
натоварване от аварийно изключване. Тук трябва да бъдат комбинирани следните 
натоварвания: натоварване от маса на крана; натоварване от маса на окачения товар; 

натоварване от аварийно изключване - коефициент на динамичност 5 ; 
16) комбинация С7 - комбинация с натоварвания при кран с вдигнат товар и  

натоварване от отказ на механизъм. Тук трябва да бъдат комбинирани следните 
натоварвания: натоварване от маса на крана; натоварване от маса на окачения товар; 

натоварване от отказ на механизъм - коефициент на динамичност 5 ; 
17) комбинация С8 - комбинация с натоварвания при кран с вдигнат товар и  

натоварване от външно въздействие върху опорите на крана. Тук трябва да бъдат 
комбинирани следните натоварвания: натоварване от маса на крана; натоварване от маса 
на окачения товар; натоварване от външно въздействие върху опорите на крана; 

18) комбинация С9 комбинация с натоварвания при при монтаж, демонтаж и 
транспорт на кран. Тук трябва да бъдат комбинирани следните натоварвания: натоварване 
от маса на крана;  натоварвания при монтаж, демонтаж и транспорт на крана. 

В представената по-долу Таблица 1 са дадени стойности за частни коефициенти на 

сигурност „ p “ приложими за различните видове натоварвания и натоварващи 

комбинации при определяне на ефекти от натоварване (вътрешни усилия – сили и 
моменти) върху конструкции на стационарни кулокранове съгласно БДС EN 13001, но без 
отчитане на натоварвания от планирани и непланирани премествания (при наличие на 
подобни натоварвания, то те трябва да бъдат отчитани при всички възможни комбинации 
на натоварване съгласно БДС EN 13001). 
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Таблица 1. Частни коефициенти на сигурност „p“ съгласно БДС EN 13001 

No 
Категория на 

натоварването 
Наименование на 

натоварването 

Регулярни 
комбинации 

Нерегуляр. 

комбинации 
Специални 

комбинации 
Комбинации 

Тип А 
Комбинации 

Тип B 
Комбинации 

Тип C 

1 

Регулярни 

натоварвания 

Собствено 

тегло, 

ускорения, 

ударни 

натовар-
вания 

Маса на 

компонентите 

на крана 

(определени 

на база на 

инженерни 

изчисления) 

22,1p  
(за неблаго-
приятните 

маси) 
9,0p  

(за благопри-
ятните маси) 

16,1p  
(за неблаго-
приятните 

маси) 
95,0p  

(за благопри-
ятните маси) 

1,1p   
(за неблаго-
приятните 

маси) 
0,1p  

(за благопри-
ятните маси) 

2 
Маса на 

окачен товар 
34,1p  22,1p  1,1p  

3. 

Маса на окачен 
товар, движещ 

се по неравна 

повърхнина 

22,1p  16,1p  ------- 

4. Инерцион-
ни сили от 

механизми 

Маса на крана 

и повдигания 

товар 
34,1p  22,1p  1,1p  

5. 

6. 

Нерегулярни 

натоварвания 

Натоварва-
ния от вън-
шната среда 
(атмосфер-
ни въздей-
ствия) 

Натоварване 
от вятър в раб. 
състояние 

------- 22,1p  16,1p  

7 
Сняг и 
обледяване 

--------- 22,1p  1,1p  

8 
Натоварвания 
от топлинно 
въздействие 

-------- 16,1p  05,1p  

9. 
Натоварване от посукване 
на крана 

---------- 16,1p  ------------- 

10. 

Специални 

натоварвания 

Рязко повдигане на товар 
от терена с максим. скорост 

---------- ----------- 1,1p  

11. 
Екстремно ветрово 
натоварване при неработно 
състояние на крана 

-------- -------- 16,1p  

12. Изпитвателни натоварвания ------- --------- 1,1p  

13. 
Натоварване от удар 
в буфер 

------- --------- 1,1p  

14. 
Натоварване от 
преобръщащи сили 

------- -------- 1,1p  

15. 
Натоварване от аварийно 
изключване 

------- -------- 1,1p  

16. 
Натоварване от отказ на 
механизми 

------- -------- 1,1p  

17. 
Натоварване от външно 
въздействие върху опорите 

------- -------- 1,1p  

18. 
Натоварване при монтаж, 
демонтаж и транспорт 

------- -------- 1,1p  
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В резултат на големия брой необходими  натоварващи комбинации за кранови 

конструкции (18 броя) - А1, А2, А3 и А4; В1, В2, В3, В4 и В5; С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, 

С8 и С9, то за извършването на якостната проверка на опорната конструкция под крана 

трябва да бъдат подбрани само най-неблагоприятните комбинации на натоварване при 

работно и за неработно състояние на крана. Т.е. онези, при които се получават 

максимални стойности за натоварванията предавани към опорната конструкция, а именно: 

вертикална сила- ][kNV ; хоризонтална сила- ][kNH ; огъващ момент- ].[ mkNM ОГ  и 

усукващ момент- ].[ mkNMУС  (фиг.1). 

4. ПРОВЕРКИ НА ОПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА КУЛОКРАНА СЪГЛАСНО 

ЕВРОКОД   

4.1. Комбиниране на въздействия при дълготрайни или краткотрайни изчислителни 

ситуации (основни комбинации) 
Съгласно БДС EN 1990 [4], при изчисляването на конструкциите по гранични 

състояния проверките трябва да бъдат извършвани за всички възможни изчислителни 

ситуации и случаи на натоварване, като избраните изчислителни ситуации трябва да се 

анализират и да се определят меродавните случаи на натоварване. Трябва също така да се 

държи сметка за възможното отклонение от приетото направление или положението на 

въздействието.  
Предвид горното е редно комбинацията от натоварвания, която да бъде зададена към 

опорната конструкция на кулокрана при извършване на проверка по дълготрайни или 

краткотрайни изчислителни ситуации (основни комбинации), да бъде следната (точка 

6.4.3.2 от [4]): 

 iki
i

iQkQ
j

jkjG QQG ,,0
1

,1,1,
1

,, ....  


 , (1) 

(комбинация за работно състояние на крана) 

където:  ][, kNG jk  сили включващи от собствено тегло на опорната конструкция + 

собствено тегло на баласта, който е поставен непосредствено върху опорната конструкция 

под крана+собствено тегло на кулата + собствено тегло на опорно-въртящото устройство; 
jG , частен коефициент за постоянното въздействие. При неблагоприятно въздействие 

35,1, SUPG  и при благоприятно въздействие 00,1, INFG  (съгласно таблица А.1.2 (В) на  

EN 1990); 
1,kQ характеристична стойност на преобладаващото променливо въздействие. Такова 

променливо въздействие тук се явява натоварването от целия кран (без теглото на кулата, 

тегло на опорно-въртящото устройство и тегло на баласта в основата на кулата). За 

неговото определяне се изчисляват действащите натоварвания в опорната 

конструкция/основата на кулата (вертикална сила - ][kNV ; хоризонтална сила- ][kNH ; 

огъващ момент- ].[ mkNM ОГ  и усукващ момент- ].[ mkNMУС ) за всички възможни 

комбинации от тип А “Комбинации с регулярни натоварвания” (А1, А2, А3 и А4), както и 

комбинации от тип B “Комбинации с нерегулярни натоварвания” (В1, В2, В3 , В4 и В5) 

съгласно стандарт БДС EN 13001-2:2014, след което се избират най-неблагоприятните 
(най-високите) измежду всички получени стойности за ][kNV ; ][kNH ; ].[ mkNM ОГ  и 

].[ mkNMУС . Така получените четири стойности ( ][kNV ; ][kNH ; ].[ mkNM ОГ  и 
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].[ mkNMУС ) на практика да представляват характеристичната стойност на 

преобладаващото променливо въздействие „ 1,kQ “;  

1,Q частен коефициент за основното променливо въздействие. При неблагоприятно 

въздействие 5,11, Q  и при благоприятно въздействие 01, Q  (съгласно таблица А.1.2 

(В)  на БДС EN 1990); 
ikQ , характеристични стойности на съпътстващите променливи въздействия върху 

опорната конструкция под кулокрана (вятър в нормално работно състояние, сняг, 

обледяване, температурни въздействия в нормално работно състояние и др). Определят се 

съгласно БДС EN 1990; 
iQ, частни коефициенти за съпътстващите променливи въздействия. При 

неблагоприятно въздействие 5,1, iQ  и при благоприятно въздействие 0, iQ  (съгласно 

таблица А.1.2 на БДС EN 1990); 
i,0 коефициент за получаване на стойностите за комбиниране на съпътстващите 

променливи въздействия. 

4.2. Комбиниране на въздействия при извънредни изчислителни ситуации  
Комбинацията от натоварвания, която трябва да бъде зададена към опорната 

конструкция на кулокрана при извършване на проверка по извънредни изчислителни 

ситуации (без земетресения) трябва да бъде следната (точка 6.4.3.3 от [4]): 

 ik
i

ikd
j

jk QQAG ,
1

,21,1,1
1

, .. 


  , (1) 

(комбинация за неработно състояние на крана) 

където ][, kNG jk  сили от собствено тегло на опорната конструкция под крана, тегло на 

баласта, собствено тегло на кулата, собствено тегло на опорно-въртящото устройство; 
dA изчислителната стойност на особеното въздействие върху опорната конструкция под 

крана (екстремен вятър, екстремен сняг или друго), което трябва да бъде изчислено само 

за опорната строителна конструкция (т.е. без крана); 
1,kQ характеристична стойност на преобладаващото променливо въздействие. Такова 

променливо въздействие тук се явява натоварването от целия кран в неработно състояние 

(без теглото на кулата, тегло на опорно-въртящото устройство и тегло на баласта в 

основата на кулата). За неговото определяне се изчисляват действащите натоварвания в 

опорната конструкция/основата на кулата (вертикална сила- ][kNV ; хоризонтална сила- 

][kNH ; огъващ момент- ].[ mkNM ОГ  и усукващ момент- ].[ mkNMУС ) за всички възможни 

комбинации от тип С  съгласно БДС EN 13001-2:2014, след което се избират най-
неблагоприятните (най-високите) измежду всички получени стойности. Така получените 

четири стойности ( ][kNV ; ][kNH ; ].[ mkNM ОГ  и ].[ mkNMУС ) на практика да 

представляват характеристичната стойност на преобладаващото променливо въздействие 

„ 1,kQ “ за тази изчислителна проверка;  

1,1 коефициент за получаване на често повтаряща се стойност на променливо 

въздействие. Може да бъде определена съгласно БДС EN 1990, като се допуска да бъде 

изпоолзвана също стойността 9,01   за натоварвания от кранове, зададена в Таблица А.2 

- на БДС EN 1991-3; 
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ikQ , характеристични стойности на съпътстващите променливи въздействия върху 

опорната конструкция под кулокрана – вятър, сняг и др (с изключение на въздействието, 

чиято стойност е била включена в основното натоварване „ dA “; 

i,2  коефициенти за получаване на квазипостоянните стойности за комбиниране на 

съпътстващите променливи въздействия. Определят се съгласно Еврокод EN 1990. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статията aкцента е поставен върху изискванията на актуалните стандарти за 

изчисляване на натоварвания от кранове, в съчетание с изискванията на Европейската 

система за конструктивно проектиране.   
В резултат на анализ и обобщение на изложеното в настоящата разработка, могат да 

се формулират следните основни изводи: 
1. Производителят на кулокрана обикновено задава определени стойности за 

натоварванията, създавани от кулокрана. Но ако за изчисляването на техните 

стойности не са използвани „коефициенти на динамичност  ” и/или „частни 

коефициенти на сигурност p “, то същите би следвало да бъдат отчетени  при 

последващата проверка и оразмеряване на опорната конструкция под кулокрана. 
2. Тъй като посоките на две от основните натоварвания създавани от крана върху 

опорната конструкция ( ][kNH  и ].[ mkNM ОГ ) не са постоянни, тъй като зависят от 

моментното разположение на въртящата стрела спрямо неподвижната опорна 

конструкция, то те се явяват подвижни натоварвания за опорната конструкция на 

кулакрана. От друга страна, силата на тежестта от окачения товар също променя 

своята стойност по време на експлоатацията на крана и следователно, всички 

свързани с нея натоварвания, също трябва да бъдат разглеждани като „променливи 

вертикални въздействия“. Поради тази причина е редно, всички натоварвания 

създавани от кулокрана (с изключение само на теглото на кулата, теглото на 

опорно-въртящото устройство и теглото на баласта в основата на кулата) да бъдат 

разглеждани като „променливи въздействия“ съгласно БДС EN 1990 и да бъдат 

умножавани със съответните частни коефициенти на сигурност, при извършване на 

изчислителната проверка на опорната конструкция под кулокрана. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАНОВКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ПОВЕДЕНИЕТО НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ, 

УСИЛЕНИ С ВЪНШНО НАПРЕГНАТА АРМИРОВКА 
 

Георги Иванов1, Марина Трайкова2 
 
 
 

EXPERIMENTAL SETUP FOR INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR 
OF REINFORCED CONCRETE SLABS STRENGTHENED 

WITH EXTERNALLY PRESRESSED TENDONS 
 

Georgi Ivanov1, Marina Traykova2 
 

Abstract: 
The problem of strengthening of reinforced concrete structures is up to date. Nowadays, the 
influence of different strengthening systems and their modifications on the behavior of the 
structural elements is being investigated and analyzed. External prestressing is one of the most 
common methods for increasing the load-bearing capacity of reinforced concrete slabs. The 
method is fast, efficient and cost-effective compared to other strengthening techniques. The 
application of external prestressing systems for strengthening of reinforced concrete slabs 
requires more research. It is necessary to fully clarify their behavior due to the complexity 
resulting from the redistribution of the stresses, as well as the significant deformations in the 
slabs influencing stresses in the prestressing reinforcement. 
This paper examines the specificity of an experimental study to determine the load-bearing 
capacity of monolithic reinforced concrete slabs strengthened with externally prestressed 
tendons. The experimental setup for testing the stressed and deformed state of strengthened slab 
elements in static loading is presented. The purpose of the study is to show the effect of 
strengthening on the proposed strengthening system. 

Keywords: 
Experimental Setup, Monolithic Reinforced Concrete Slabs, Strengthening, External 
Prestressing. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Подовите конструкции често се нуждаят от усилване поради влошаване на 

физическото им състояние, претоварване, конструктивни дефекти или промяна на 

предназначението.  
Външното предварително напрягане е една от ефективните технологии за усилване, 

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

състояние на съществуващата конструкция (от обикновен или предваритлено напрегнат 

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

възстанови до първоначалните нива или дори да се увеличи [1].  
В световната практика има реализирани редица проекти за усилване на 

стоманобетонни плочи с външно предварително напрегната армировка, като например 

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

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

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

Виктория, Австралия [3]. 
Анализът на външното предварително напрягане е различен от този при вътрешното 

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

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

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

ефективна височина на напрягащата армировка при натоварване на конструктивния 

елемент. 
Към момента са извършени няколко експеримента за изучаване поведението на 

стоманобетонните плочи, усилени със стоманени въжета при различни варианти на 

усилващата система, за поемане на огъващи моменти и срязващи сили. Проведеният 
експеримент от Abu Gazia и др. [4] изследва поведението на двуотворна непрекъсната 

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

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

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

при полигонален профил на въжетата носимоспособноста е по-голяма поради 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

получени следните резултати: намаляване на напреженията в армировакта в 

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

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

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

сравнение с неусилена плоча.   
В България, външното предварително напрягане се прилага основно в ново 

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

усилване на конструктивни елементи в сгради. Недостатъчната информация за 

практическото прилагане на този метод в България за усилване на конструктивни 

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

външно напрегнати стоманени въжета. Статията представя първия етап от 

експерименталното изследване, а именно изготвянето на опитната постановка и опитните 

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

2. ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
Целта на експеримента е да се изследва поведението при огъване на монолитни 

стоманобетонни плочи, усилени чрез външно напрегнати стоманени въжета. От 

поставената цел произтичат и следните по-важни задачи: 
 да се установи ефекта от усилващата система при усилване на стоманобетонни 

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

напрягащите въжета – с разполагане по праволинейна и полигонална траектория; 
 да се изследва влиянието на девиаторното устройство върху напрегнатото и 

деформирано състояние на стоманобетонната плоча; 
 да се  отчете влиянието на ексцентрицитета за повишаване на коравината и 

носимоспособността на усиления елемент. 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАНОВКА 
За постигане на поставената цел и изпълнението на задачите е планирано да се 

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

следните вариации на усилващата система:  
 първият опитен образец е неусилен и служи за контролен, с който се установяват 

пукнатините и деформациите при фиксирано натоварване;  
 вторият образец е усилен с въжета, разположени по праволинейна траектория, като 

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

на пукнатините, намаляване на деформациите и за увеличаване на 

носимоспособността на елемента;  
 третият образец е усилен с полигонално разположени въжета, чиято траектория е 

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

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

стойностите на коравината и носимоспособността на елемента. 

3.1. Моделиране на опитните образци 
Опитните образци представляват фрагменти от монолитна гредова еднопосочно 

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

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

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

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

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

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

[7] и [8], а натоварването е определено съгласно [9]. 
Армирането на образците е съобразено със статическата схема при 

експерименталното изпитване и монтажното състояние при окачване за транспорт. 

Предвидени са монтажни куки за транспортиране на опитните образци (фиг. 1). 
Изготвянето на опитните образци е извършено в заводски условия (фиг. 2). 

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

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

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

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

   
а) кофражна форма и положен 

армировъчен скелет 
б) полагане на бетонната 

смес 
в) уплътняване на бетонната 

смес 

Фигура 2. Формоване на опитните образци 

3.2. Характеристики на използваните материали за изготвяне на опитните образци 

3.2.1. Бетон 
При полагането на бетонната смес е определена консистенцията на слягане чрез 

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

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

с размери 150/150/150 mm, както и 3 броя цилиндри с диаметър 150 mm и височина 300 
mm. Непосредствено преди изпитване на опитните образци, съгласно [11], са определени 

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

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

3.2.2. Армировка 
Освен носеща, в опитните образците се поставя и конструктивна, монтажна и 

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

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

Фигура 3. Определяне на механичните характеристики на бетона 

3.3. Усилваща система и схеми за усилване на опитните образци 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разположението на армировката в плочата.  

  
а) анкерно устройство б) девиаторно устройство 

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

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

 

Фигура 5. Опитен образец номер 1 

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

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

 

Фигура 6. Опитен образец номер 2 

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

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

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

посредством девиатора, което увеличава носимоспособността и коравината на 

конструктивния елемент.  

 

Фигура 7. Опитен образец номер 3 

Напрягането на високоякостните въжета ще се реализира с ръчна хидравлична преса 

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

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

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

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

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

усилени поради преустройство или повишени изисквания към конструкцията. Затова и 

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

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

изчислителен вертикален товар при постоянни и променливи въздействия. Опитните 

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

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

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

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

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

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

лабораторията. 

 

Фигура 8. Статическа схема и натоварване на опитните образци 

3.5. Измервани величини и местоположение на измервателните уреди 
За задачите, които са поставени в експерименталното изследване ще бъдат 

измервани следните величини:  
 Големина на напрягащата сила. Контролът ù ще се осъществява посредством 

манометъра на хидравличния агрегат към хидравличната преса за напрягане на 

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

натоварването ще се извършва чрез манометър, монтиран на ръчната хидравлична 

помпа към хидравличния крик; 
 Деформации на плочестите елементи (фиг. 9). За измерване на относителните 

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

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

се 10 броя часовникови индикатори. Четири от тях следят евентуалното 

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

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

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

посредством електросъпротивителни датчици с база 10 mm и електрическо 

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

по дължина, на двата крайни и средния армировъчен прът (фиг. 10); 
 Напрежения в напрягащата армировка. На всяко едно от въжетата са поставени по 

два електросъпротивителни датчика за отчитане на относителните деформации, от 

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

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

 

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

Представената експериментална опитна постановка ще даде възможност да се 

проведе експериментално изследване на поведението на монолитни стоманобетонни 

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

експеримент ще направи възможно да се формулират някои важни заключения и 

препоръки относно предлаганата система за усилване, а именно: 
 ефективност на системата и нейното практическо приложение не само за мостови 

конструкции, но и за стоманобетонни плочи в сгради; 
 влияние на профила на напрягащите въжета върху носещата способност и коравина 

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

в условията на експлоатация; 
 технологично-конструктивни препоръки за реално приложение в практически 

задачи. 
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ШПУНТОВИ СТЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ ДОЛНОТО СТРОЕНЕ НА 

МОСТОВЕ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ДАНИЯ 
 

Александър Жипонов1, Лазар Георгиев2 
 
 
 

SHEET PILE WALLS AS A PART OF THE SUBSTRICTURE OF BRIDGES. 
PRACTICAL APPLICATION IN DENMARK 

 
Alexander Jiponov1, Lazar Georgiev2 

 

Abstract: 
The usage of “sheet pile wall” is very common solution in Denmark due to the geographic 

situation of the country – low sea level, a significant part of the state border is sea, high 
groundwater level, poor geotechnical conditions. The “sheet pile wall” is used for strengthening 
of embankments, reclaim marine territories and as a supporting walls of railway lines and 
roads. As a consequence of this, a very common solution is to use the sheet pile walls as a part of 
the substructure of bridges – overpasses of railway lines and roads when the alignment is in 
excavation. From one side, the “sheet pile wall” are used as wing walls of the bridge and they 

support the road embankment. From another side, it is used as an abutment walls of the bridge. 
The part of the wall acting as a bridge support is design with a concrete “hammer beam”. The 

“hammer” in some cases is connected to the bridge deck by means of concrete hinges. Very 

often, “sheet pile wall” in the zone of the wing walls is combined with anchors in order to take 
increased section forces. Common variants in Denmark practice for connection of the bridge 
superstructure and sheet pile substructure are presented and analyzed in the paper.  

Keywords: 
Bridges, Sheet Pile Substructure, Danish Practice. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Приложението на стоманени шпунтови стени като част от долното строене (устои) 

на мостове се среща нерядко в съвременната практика [1], [2], [3]. При интегрални 

мостове обикновено връхната конструкция завършва със стоманобетонен елемент, кораво 

свързан със шпунтовата стена, която изпълнява функцията на устой. Възможно е да има 

обединяващ стоманобетонен или стоманен елемент, кораво свързан с шпунта, върху който 
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да стъпва връхната конструкция (посредством съответни устройства – еластомерни 

лагери, съвършени лагери, стоманобетонна става и др.). На Фигура 1, Фигура 2, Фигура 5 
са показани мостови конструкции с устои тип шпунтови стени от европейската практика. 

На Фигура 3 и Фигура 4 е представен пътен мост в Beverungen, Германия с монолитна 

стоманобетонна плочеста връхна конструкция L=7 m [9]. Короната на шпунтовата стена е 

вбетонирана на разстояние 150mm в стоманобетонната плоча на връхната конструкция 

(knife-edge bearing). Според системата на европейските норми при изчисление на 

стоманени шпунтове следва да се спазват изискванията на EN 1993-5 и EN 1997 
Поради уязвимостта на стоманата от корозия съответните продукти следва да имат 

адекватна корозионна защита (цинкови, полимерни и др. покрития) с цел осигуряване на 

надеждност в рамките на нормирания проектен експлоатационен срок. Изискванията по 

отношение на стоманата за горещо валцувани сечения за стоманени шпунтови стени са 

нормирани в европейския стандарт EN 10248-1. 
 

 

Фигура 1. Надлез с устои от стоманени шпунтови стени в Полша [6] 
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Фигура 2. Мост с интегрални устои от стоманени шпунтови стени 
и стоманобетонна обединяваща греда [8] 

 

Фигура 3. Мост с отвор 7m. , Beverungen, Германия (knife-edge bearing) [9]. 

 

Фигура 4. Изглед на устой от стоманен шпунт LARSSEN 703 SP на мост с отвор 7 m. [9]. 
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Фигура 5. Надлези над скоростната жп линия Копенхаген-Рингстед, Дания [10]. 

На Фигура 7 е представено подземно съоръжение (плитко заложен тунел) с дължина 

310 m от които 160 m са покрити със стоманобетонна връхна плоча, а вертикалните стени 

представляват стоманени шпунтови стени, обединени в горния си край със 

стоманобетонна греда. Такъв тип конструкция често се дефинира като плитко заложен 

тунел, но всъщност представлява засипан мост с широчина надхвърляща значително 

отвора. 
В зависимост от агресивността на средата загубата на дебелина от сечението на 

стоманения шпунт вследствие на корозия може да бъде от порядъка на 0,01÷0,02 
mm/година (според EN 1993-5: 2007) В зависивост от локацията спрямо водното ниво 

(дефинирани са съответни зони на корозия) и агресивността на средата тази скорост може 

да бъде значително по-голяма. Основни фактори от които зависи скоростта на загубата на 

дебелина от корозия са видът на почвите, вариацията на водното ниво (сладки и солени 

води), присъствието на кислород и присъствието и концентрацията на други агресивни 

замърсители. Според EN 1993-5:2007 следва да се отчете при конструктивните изчисления 

на стоманен шпунт загубата на дебелина като функция на проектния експлоатационен 

срок. На Фиг.1.6 е представен стоманобетонен мост с интегрални устои от стоманени 

шпунтови стени  Полша строен в началото на ХХ век, свидетелстващ за дълговечността на 

подобно решение [5]. 
Основните предимствата на използването на стоманена шпунтова стена като устой 

на мостова конструкция при съпоставка със стандартното решение със стоманобетонни 

устои са: 
 Бързина на изпълнението при сравнение с други варианти за изграждане на устои. 
 Не е необходимо оформяне на откос както при стандартен изкоп, което намалява 

земните работи и изисква по-малка зона на отчуждение, липсват или са сведени до 

минимум мокри процеси, като по този начин се минимизира замърсяването на 

околната среда около строителната площадка. Поради относително по-голямата 

компактност са подходящи за строителство на устои на мостове в градски условия. 
 Относително по-голямата деформативност на стоманените шпунтове води до по-

малки усилия от температурни промени (и др. въздействия) вледствие на рамковия 

ефект при интегрални или полуинтегрални мостове в сравнение с класически 

стоманобетонен устой [4]. 
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 Шпунтовите стени могат ефективно да се използват при високо ниво на 

подпочвените води или при водни препятствия без да се налагат сложни дейности 

по отводняване на изкопите. 

 

Фигура 6. Стоманобетонен мост в Полша от началото на ХХ век [5] 

 

 

Фигура 7. Подземно съоръжение със стени – стоманени шпунтове в Бразилия [11]. 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОЛНО СТРОЕНЕ ОТ ШПУНТОВИ СТЕНИ 
ЗА МОСТОВЕ В ДАНИЯ 

Приложението на шпунтови стени в Дания е широко разпространено с оглед на 

географското разположение на страната – ниска надморска височина, голям процент 

границата на държавата е морска, високо ниво на подпочвени води, лоши геоложки 

условия. Те биват използвани за укрепване на изкопи, усвояване на морска територия, 

както и за подпорни стени на пътища и ж.п. линии. В следствие на горепосоченото, много 

често срещано решение е шпунтовите стени да бъдат част от долното строене на надлези 

над пътища и ж.п. линии в изкоп. От една страна шпунтовите стени са използвани като 

“крила” на съоръжението и съответно те поддържат насипа зад стената. От друга страна се 

използват като устои на съоръжението. По-нататък са представени два характерни 

примера за пътен и пешеходен надлез над скоростната жп линия Копенхаген – Рингстед 

(проектна скорост 200km/h), разработени с участието на авторите. 
На Фигура 8 е представен стоманобетонен кос надлез от обикновен бетон с отвор 

L~13 m. Връхната конструкция представлява монолитна стоманобетонна плоча, стъпваща 

върху стоманена шпунтовата стена, изпълняваща функцията на устой. Напречното 

сечение на мостовата конструкция е представено на Фигура 9. В зоната на моста освен 

земния натиск шпунтовата стена следва да поеме и вертикалните и хоризонтални реакции 

от връхната конструкция, което е причина за по-голямата дълбочина на забиване – Фигура 

10. Шпунтовата стена е с височина около 8м. и се налага с оглед намаляване на 

хоризонталните премествания и на разрезните усилия да бъдат предвидени анкери – 
Фигура 8 и Фигура 10. 

 

Фигура 8. Пътен надлез L~13m над жп линия Копенхаген-Рингстед, Дания, 
с интегрални устои. 
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Фигура 9. Напречен разрез на мостовата конструкция. 

 

Фигура 10. Стоманена шпунтова стена в зоната на мостовата конструкция. 

 

Фигура 11. Детайл на връзка между монолитна плочеста връхна конструкция с 

обединяваща греда (cap beam) и стоманен шпунт. 

На Фигура 11 е представен детайлът на връзка между връхната конструкция и 

шпунтовата стена, завършваща с обединяваща стоманобетонна греда. В зоната над 

стоманения шпунт е предвидена сгъстена армировъчна мрежа с оглед предаване на 

опорната реакция на моста. Конструктивните изчисления и детайлиране са реализирани 

при спазване на изискванията на системата Еврокод и съответните датски национални 

приложения. Взаимодействието между шпунтовата стена и почвения масив е отчетено 

посредством нелинейни пружини със съответстваща на дадените пластове коравина. 
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На Фигура 12. са представени два едноотворни стоманени (от стомана S355 по 

ЕN10025-2) пешеходни моста, подпряни върху шпунтови стени посредством еластомерни 

лагери. Връхните конструкции на двата моста са подобни. На Фигура 13. е показано 

стъпването на връхната конструкция посредством неопренови лагери върху стоманена 

плоча с дебелина 40mm заварена за горния край на стоманения шпунт. По дефинитивно 

задание на възложителя, от съображения свързани със спецификата на поддръжката и 

изискуемия външен вид, връхната кострукция представлява просто подпряна в шест точки 

стоманена кутиена греда с ортотропна пътна плоча с трапецовидни надлъжни ребра. 

Напречното сечение е показано на Фигура 14. Пътната конструкция представлява 

ортотропна стоманена плоча с дебелина 10мм, оребрена с трапецовидни надлъжни ребра и 

пълностенни напречници. Описаните по-горе ограничителни условия водят до 

сравнително сложна за изпълнение кутиена стоманена връхна ортотропна конструкция. 

Поради неголемия отвор и височината на връхната конструкция на моста е сравнително 

малка h=500mm, поради което няма възможност за достъп вътре в кутията. 

Трапецовидните надлъжни ребра са заварени по периметъра си към пълностенните 

напречници – Фигура 16. Този детайл е приемлив за пешеходни мостове при които 

интензитета на циклично променливите полезни товари е относително нисък. 

Предвидените в напречниците отвори са за циркулация на въздуха. На Фигура 16 е 

показан и детайлът за връзка на междинното стебло от кутията със стоманените плочи, 

формиращи долния пояс на кутиената греда, подобен на детайлът на връзка между 

пълностенния напречник и долния пояс на гредата и продиктуван от липсата на достъп 

вътре в кутията. При това положение пълностенният напречник е натоварен на опън 

напречно на дебелината и следва към стоманата да се предявят допълнителни изисквания 

за клас Z15 по ламеларно разслояване в съответствие с EN 1993-1-10.  Изчисленията на 

връхната конструкция са проведени в съответствие с EN 1993-1-1 и EN 1993-2. По слабо 

отговорните заваръчни шевове от които не зависи осигуряването на херметичност на 

кутията са изпълнени прекъснато в съответствие с предписанията на EN 1993-1-8. 
Eластомерните лагери са тип С по EN 1337-3. Носещата способност на шпунтовите стени 

е осигурена чрез адекватно анкериране. Изчислителните проверки за шпунтовите стени са 

реализирани в съответствие с предписанията на EN 1993-5 и EN 1997. 

 

Фигура 12. Стоманени пешеходни мостове с отвори ~15m. 
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Фигура 13. Подпиране на стоманен пешеходен мост върху еластомерни лагери. 

 

Фигура 14. Стъпване на стоманен пешеходен мост върху стоманена плоча заварена за 

горния край на шпунтовата стена. 

 

Фигура 15. Напречен разрез на стоманения мост. 

 

Фигура 16. Детайл на връзка между надлъжно ребро и пълностенен напречник (ляво) и 

между междинно стебло и долен пояс на стоманена кутия (дясно). 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Шпунтови стени като част от долното строене на мостове (обикновени или 

интегрални устои) са ефективни и се прилагат нерядко в европейската практика най-често 

при пътни и пешеходни мостове с малки отвори в изкоп. Поради специфичните теренни и 

хидрогеоложки условия този вариант намира широко приложение в датската строителна 

практика. Следва да се отбележи, че приложението на шпунтови стени за устои на мостове 

с малки отвори е лесно, бързо, технологично и свързано с максимална компактност на 

строителната площадка и сериозно намаляване на мокрите процеси, а оттам благоприятно 

влияние по отношение на минимизиране на замърсяването на околната среда. Обикновено 

детайлът на връзка между връхната конструкция на моста и шпунтовата стена е 

сравнително сложен и неговото изчисление и конструктивно оформление изисква 

сериозно внимание с оглед оптимизиране на поведението на конструкцията. Наред с това 

относителната гъвкавост на шпунтовите стени води до намаляване на неблагоприятните 

ефекти от температурни въздействия свързани с рамковия ефект при интегрални мостове. 

Поради компастността на строителната площадка и бързината на изпълнение такова 

решение може да бъде ефективно при строителство на мостове в урбанизирани територии 

или други притеснени условия (например свързани със собственост и отчуждаване). 

Възможността за приложение на шпунтови стени като елемент от долното строене на 

мостове с малки отвори следва да се разглежда сериозно при концептуалното 

проектиране, тъй като в определени случаи може да бъде по-ефективно от други 

стандартни решения. 
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ОЦЕНЯВАНЕ НА ЯКОСТНИТЕ СВОЙСТВА НА СРЯЗВАНЕ 

НА ГЛИНЕСТИ ПОЧВИ В ГР. ЛАГОС С ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА КОЕФИЦИЕНТА НА КОНСИСТЕНЦИЯ 
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EVALUATION OF THE SHEAR STRENGTH PROPERTIES OF CLAY 
SOILS IN LAGOS STATE USING THEIR LIQUIDITY INDEX 

 

Obafemi O. Omokungbe1, Olaleya Abiona2, Oluwole A. Agbede3 
 

Abstract: 
This paper correlates the shear strength (Cu) of clay soils and their liquidity index (LI) in Ikeja, 
Kosofe, Oshodi-Isolo and Ikorodu Local Government Areas (LGA.) of Lagos state. Atterberg 
limits and Triaixal tests were carried out on soil samples and results were correlated using 
statistical tools for simple and multiple regressions equations. 
Results of linear regression for Ikeja, Kosofe, Oshodi-Isolo and Ikorodu soils gave; Cu = 278.5 
+ 0.698LI, 472 + 9.163LI, 472 + 9.163LI and 298.3 + 72.5LI respectively. Linear multiple 
regression for Ikeja, Kosofe, Oshodi-Isolo and Ikorodu gave; CU = 232.8 +80.74 LI - 28.67ϕ, 

251 + 42.27 IL - 27.92ϕ, 899.2 + 5.464 LI - 27.92 and 698.371+( 42.271)LI - 5.585 ϕ 

respectively while exponential multiple  regression gave; CU = (4.90402) (0.16500)LI + 
(0.05266)ϕ , (6.64407)(0.09110) LI  - (0.01206)ϕ , (12.7621)(2.6198) LI - (0.1175)ϕ and 
(6.64407)(0.09110)LI – (0.01206)  respectively. Ikeja soil gave minimum correlation coefficient 
of 0.849 indicating perfect correlation of the data.  

Keywords: 
Liquidity index, Shear Strength, Atterberg Limit, Triaxial Test, Cassagrande, Regression, 
Correlation, Clay Soil. 
 
 

1. INTRODUCTION 
This study considered  the possibility of expressing the relationship between the undrained 

shear strength (Cu) and liquidity index (IL) of clays by an empirical equation, such that it would 
be possible to estimate the shear strength of a clay by using its liquidity index. It is considered 
that Atterberg limit tests are not only convenient but may also provide a cheaper method of 
assessing the quick undrained shear strength of clays.  
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Atterberg Limits and Index properties have been in wide use for preliminary soil 

classification. It is well known fact that natural structure of a clayey soil has a marked influence 
on its engineering behaviour. The Liquid limit and plastic limit indicate the plasticity of soil and 
both are dependent on amount and type of clay in the soil, while the plasticity index is seen to be 
dependent mainly on the amount of clay present in the soil. Plasticity index in combination with 
the liquid limit forms the basis for identifying both the type and nature of clay.  

The Atterberg limits are a basic measure of the critical water contents of a fine-grained 
soil, its shrinkage limit, plastic limit, and liquid limit. It is well known that over-consolidated 
clays have higher shear strength than unconsolidated deposits and this is also reflected in the 
liquidity index by the difference in moisture content. As a dry, clayey soil takes on increasing 
amounts of water, it undergoes distinct changes in behaviour and consistency). 

This study was undertaken to determine the natural water content, liquid limit, plastic limit, 
plasticity index, liquidity index (using Atterberg limit) and shear strength (using liquidity index) 
of a soil that are to have engineering structures built on it, so as to control the effect of shrinkage 
and expansion and also avoid failure of any structure build on it. Thus, these test are used widely 
in the preliminary stage of designing any structure to ensure that the soil have the correct amount 
of shear strength and not too much change in volume as it expand and shrink with different 
moisture content. It is considered that this work provides a rough indication of the shear strength 
of clayey soils by using their liquidity index value 

2. LITERATURE REVIEW  
Proper determination of the soil shear resistance parameters (cohesion and angle of internal 

friction) is a major factor in the design of different geotechnical constructions. These parameters 
can be found either on the site or in the laboratory. The most common tests which are used for 
determining the cohesion and angle of shearing resistance values in the laboratory are triaxial 
compression and direct shear tests. However, experiment conducted on laboratory to determine 
the shear strength parameters is extensive, cumbersome and costly. In order to avoid these 
problems, numerical solutions have been developed to determine the shear strength parameters.  

When the quality of the soil-strength data is poor, geotechnical engineers may wish to 
evaluate the shear strength as a lower bound value in making important design decisions (Wood, 
1990; Kayabali and Tufenkci, 2010; O’Kelly, 2013). 

Undrained shear strength and compression index are very useful parameter in order to take 
engineering decision. The bearing capacity of soil estimate mainly the unrdained shear strength 
of the soil. Laboratory test for obtaining these values are expensive and time consuming process, 
while the soil parameter like natural moisture content, Atterberg limits and field density can be 
estimated faster and cheaper. Therefore, the relationship of shear strength from water content, 
Atterberg limits and field density are useful for restraint of testing number and costs (Kiran and 
Hari, 2016, Slamet widodo et al ., 2014). 

The measured values for the liquid and plastic limits of soils are widely used as index 
parameters. They are used to compute the plasticity index, which can be empirically correlated 
against many soil properties in geotechnical design (Vardanega and Haigh, 2014).  

Sample disturbance is one of the most important factors influencing the undrained shear 
strength of fine-grained soils measured by laboratory techniques. The unconfined compression 
test (UCT) is one of the most common tools used to determine the undrained shear strength of 
soils. The undrained shear strength determined in this way is highly sensitive to disturbance 
caused by the sampling process, compared to other means such as consolidation or triaxial tests 
(Kamil et al., 2015) 

(Nagaraj et al., 2012) further stated that published data from various literature sources 
clearly show that the variation of the undrained shear strength at the liquid limit is observed to be 
nearly 60 times (from as low as 0.2 kPa to as high as 12 kPa) and that at the plastic limit is more 
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than 17 times (from 35 kPa to 600 kPa), hence no unique value of undrained shear strength can 
be assigned either at the liquid limit or plastic limit of soils. 

According to (Tuncer and Craig, 2009), the undrained strength of clays has been widely 
related to  the liquidity index IL 

It should be noted that regression equation between soil parameter and the Atterberg limits 
had been developed more than 50 years ago. Several authors have proposed relationships 
between strength and liquidity index and a lot of researches have been carried out in modern 
times due to sophistication of laboratory equipment and their relative accuracy. Determining of 
undrained shear strength and compressibility parameters in laboratory are however really tedious 
and time consuming. Therefore, a correlation between undrained shear strength and Atterberg 
limits is useful for restraint of testing number and costs (Slamet Widodo et al., 2014).Following 
this, several correlation equations have been proposed from the relationship between the shear 
strength of clay soils and their liquidity index as well as other Atterberg limits parameters.  

Clay is predominant in most of the subgrade soils of Nigeria. Due to the relative abundance 
of these soils and ease of acquisition they have found wide application in engineering 
construction works.  (Oyediran and Durojaiye 2011).  

Obasi (2012) conducted an independent laboratory tests on some clay samples sourced 
from several actual project locations in Eastern Nigeria, and made relationship between 
undrained shear strength( Cu) and plasticity index( PI.). 

Liquidity index (IL) is calculated as a ratio of the difference between the natural moisture 
content and plastic limit to the plasticity index (Adebisi, 2012) 

The study evaluated the undrained shear strengths and  the liquidity index using both linear 
and multiple regressional analysis. 

3. METHODOLOGY 
The study locations were four land areas in Lagos metropolis namely Ikeja, Ketu, Oshodi 

and Ikorodu. Soil samples were collected from six sampling points ( designated as BH 1 – 6) in 
each of the locations. Disturbed samples were collected at varying depths of 0.2m to 0.3m for 
grain size distribution for Atterberg limits test while the undisturbed samples were collected for 
the Triaxial test to determine the shear strength at the depth of 0.5m. Diameter hand hanger was 
deployed for the sample collection for Atterberg limit test and tubes were utilized for the 
collection of soil sample for the triaxial shear strength test. The sample collected in  the field 
were moved to the laboratory wrapped in polythene bags. This was to prevent moisture 
alteration. 

The following laboratory tests carried out included the Atterberg Limit and undrained 
triaxial tests. The Atterberg limit tests were used to the determine the liquid and plastic limits 
respectively while the undrained triaxial was used to determine the shear strength of the soils. 

3.1. Atterberg Limit 
The liquid limit is the moisture content at which the groove, formed by a standard tool into 

the sample of soil taken in the standard cup, closes for 10mm on being given 25 blows in a 
standard manner. That is, the limiting moisture content at which the cohesive soil passes from 
liquid state to plastic, while the plastic limit of a soil is the statement of water or moisture 
content as a percentage of its dried weight. 

The following procedures were observed: 
i. Weight of the moisture cans were taken and named A, B, C for easy identification and 

recorded the weights with respective to their names on a sheet. 
ii. Water was added from wash bottle little by little to the soil sample that passed the no.40 

sieve pan while mixing the sample with spatula, until the ball formed is non sticky to the 
palm or finger.  

461



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
iii. A uniform thread was formed from the soil ball was rolled into glass plate using the 

fingers in forward and backward movement thereby providing enough pressure of 90 
strokes per minute. 

iv. The thread was rolled until it was 3 mm in diameter and broken into pieces. This process 
was repeated for two steps until the rolling thread crumbled. 

v. The weight of the crumbled soil were collected in the moisture cans (A, B, C). 
vi. The moisture cans were then kept in oven for sixteen hours to dry well. 

vii. The dried weights of all the soil samples were taken 
viii. The water content of the soil were expressed as a percentage of the oven dried mass for 

each of the trials calculated. The flow curve on the semi-logarithmic graph provided the 
relationship between the water content and the corresponding number of drops of the cup. 
The flow curve is a best fit straight line drawn as nearly as possible to the plotted points.  

ix. The liquid limit, LL, of the soil is the water content which corresponds to the intersection 
of the flow curve with the 25 drops ordinate reported to the nearest integer. This can also 
be done in Excel using a scatter plot, fitting a trend line using a logarithmic model to find 
the equation (w = a + b[log(N)] ), then substituting a value of N = 25 into this equation 
and manipulating to solve for w, the Liquid Limit. 

x. The portions of the crumbled roll together and place in a moisture can. 25( N LL = w 
0.12N). The container and the moist soil were weighed and dried in the oven while the 
other half was repeated.  

xi. The plasticity index was calculated from( PI = LL – PL) 

3.2. Undrained Triaxial Test 
The standard undrained triaxial test is a compression test, in which the soil specimen is 

first consolidated under all round pressure in the triaxial cell before failure is brought about by 
increasing the major principal stress. 

It may be perform with or without measurement of pore pressure although for most 
applications the measurement of pore pressure is desirable. 

i. The sample was placed in the compression machine and a pressure plate was placed on 
the top carefully to prevent any part of the machine or cell from jogging the sample while 
it was being setup. The probable strength of the sample was estimated and a suitable 
proving ring selected and fitted to the machine. 

ii. The cell was properly set up and uniformly clamped down to prevent leakage of pressure 
during the test, making sure that the sample was properly sealed with its end caps and 
rings (rubber) in position and that the sealing rings for the cell were correctly placed. 

iii. After the sample was setup, water was admitted and the cell was fitted under water, 
escapes from the valve, at the top which was closed, but water was not required when the 
sample was to be tested at zero lateral pressure. 

iv. The air pressure in the reservoir was increased to raise the hydrostatic pressure to the 
required amount. The pressure gauge was set during the test and all the necessary 
adjustments was made to keep the pressure constant. 

v. The handle wheel of the screw jack was rotated until the underside of the hemispherical 
seating of the proving ring, through which the loading was applied, touched the cell 
piston. 

vi. The piston was then lowered down by the handle until it touched the pressure plate on the 
top of the sample, and the proving ring was again brought in contact for another test. 

4. RESULTS, ANALYSIS AND DISCUSSION 

4.1. Atterberg Limit Tests 
Five (5) tests were carried out on soil samples from each of the location as shown in the 

figures below 
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Table 4.1. Liquid limit results 

LGA. Type of test LL LL LL LL LL  PL PL 

Ikeja 

Container No        
No of blows 42 35 27 19 12   

wt. of wet soil + container (g) 28.5 33.8 38.8 45.1 43.7 24.3 26.1 
wt. of dry soil + container (g) 25.1 27.6 30.5 35.5 31.4 23.1 24.7 

wt. of container  (g) 16.9 15.7 17.1 21.4 16.7 15.9 18.0 
wt. of dry soil (wd) (g) 8.2 11.9 13.4 14.1 14.7 7.2 6.7 

wt. of moisture (wm) (g) 3.4 6.2 8.3 9.6 12.3 1.2 1.4 
Moisture content (Wm.Wd)% 41.5 52.1 61.9 68.1 83.7 16.67 20.89 

Oshodi 

Container No         
No of blows 40 33 27 17 13   

wt. of wet soil + container (g) 28.8 32.7 40.5 33.3 40.2 22.5 21.4 
wt. of dry soil + container (g) 24.6 26.8 31.8 25.5 29.8 21.5 20.5 

wt. of container  (g) 15.3 15.9 18.0 14.6 16.7 16.3 15.6 
wt. of dry soil (wd) (g) 9.3 10.9 13.8 10.9 13.1 5.2 4.9 

wt. of moisture (wm) (g) 4.2 5.9 8.7 7.8 10.4 1.0 0.9 
Moisture content (Wm.Wd)% 45.2 54.1 63.0 70.3 80.9 19.2 18.4 

Ikorodu 

Container No         
No of blows 43 37 29 21 15   

wt. of wet soil + container (g) 28.4 35.7 39.8 36.9 40.7 23.6 22.1 
wt. of dry soil + container (g) 24.8 29.3 30.9 28.4 30.5 22.1 20.9 

wt. of container  (g) 16.5 16.7 15.6 15.6 17.4 16.7 16.4 
wt. of dry soil (Wd) (g) 8.3 12.6 15.3 12.8 13.1 5.4 4.5 

wt. of moisture (Wm) (g) 3.6 6.4 8.9 8.5 10.2 1.5 1.2 
Moisture content (Wm.Wd)% 43.4 50.8 58.2 65.6 77.9 27.8 26.7 

Kosofe 

Container No       
 

  
No of blows 32 29 27 12 10   

wt. of wet soil + container (g) 32.0 46.7 46.8 54.2 42.5 51.1 52.8 
wt. of dry soil + container (g) 30.3 42.7 39.1 44.8 35.6 47.8 49.3 

wt. of container  (g) 16.3 16.8 15.6 19.0 16.1 42.5 45.3 
wt. of dry soil (Wd) (g) 14.0 25.9 23.5 25.8 19.5 5.3 4.0 

wt. of moisture (Wm) (g) 1.7 4.0 7.7 9.4 6.9 3.3 3.5 
Moisture content (Wm/Wd)% 12.4 15.4 32.8 36.4 35.4 62.3 87.5 

 

Table 4.2. Water content 

LGA. Weight of wet 
sample + lid 

(grams) 

Weight of dry 
sample + lid 

(grams) 

Weight of 
dry sample 

(grams) 

Weight of 
wet sample 

(grams) 

Weight of 
wet sample 

(grams) 

Weight of 
water 

(grams) 
Ikeja 24.3 23.1 15.9 7.2 8.4 1.2 

25.1 24.7 18.0 56.7 8.1 1.4 
Oshodi 22.5 21.5 16.3 5.2 6.2 1.0 

21.4 20.5 15.6 4.9 5.8 0.9 
Ikorodu 23.6 22.1 16.7 5.4 6.9 1.5 

22.1 2.9 16.4 4.5 5.7 1.2 
Kosofe 51.1 47.8 42.5 5.3 8.6 3.3 

52.8 49.3 45.3 4.0 7.5 3.5 
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Table 4.3. Computed moisture content (mc) 

LGA. 
Weight of  

Wet Sample 
Ww (g) 

Weight of 
Dry Sample 

Ws (g) 

Moisture 
Content 

M 

Percentage 
Moisture content 

% M 

Average Percentage 
Moisture Content 

% M 

Ikeja 
1.2 7.2 0.167 16.67 

18.78 
1.4 6.7 0.208 20.89 

Oshodi 
1.0 5.2 0.192 19.23 

18.80 
0.9 4.9 0.184 18.37 

Ikorodu 
1.5 5.4 0.278 27.77 

27.22 
1.2 4.5 0.257 26.67 

Kosofe 
3.3 5.3 0.622 62.26 

74.88 
3.5 4.0 0.875 87.5 

 

Table 4.4. Maximum principal stress 

LGA. 
Cell 

pressure 
(kN/m2) 

Principal stress difference 
(deviator stress) 

(kN/m2) 

Maximum principal stress (cell 
pressure + deviator stress) 

(kN/m2) 

Ikeja 
100 399.47 499.47 
200 573.16 773.16 
300 613.68 913.68 

Oshodi 
100 422.63 522.63 
200 639.74 839.74 
300 674.47 974.47 

Ikorodu 
100 451.58 551.58 
200 660.00 860.00 
300 677.39 977.39 

Kosofe 
100 416.8 516.8 
200 741.1 941.1 
300 810.5 1110.5 

 

Table 4.5. Table of shear strength and liquidity index 

points Shear Strength Liquidity index 
A 528.87 1.93 

B 578.95 2.02 

C 596.32 2.16 
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Figure 4.1. Mohr Circle graph  

 

Figure 4.2. Linear regression graph for shear strength and liquidity index 

4.2. Simple Regression Models 
From the linear graph above 
Cu= 278.5LI + 0.698  
R² = 0.849 
From the exponential graph 
Cu=270.0e0.494IL 
R² = 0.841 
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Figure 4.3. Exponential regression graph for shear strength and liquidity index 

 

Table 4.6. Table of shear strength, liquidity index and phai () 

points Shear Strength (Cu) Liquidity index (LI) Phai () 
A 528.87 1.93 32 
B 578.95 2.02 34 
C 596.32 2.16 35 

4.3. Multiple Exponential Regression Models 
Coefficients: 
(Intercept)               L.I                            
    4.90402           -0.16500                  0.05266 
Equation    CU = (4.90402)  - (0.16500)LI (0.05266) 

The results shown above gives us estimate for Regressed-values and these values indicate 
contribution of predictors to the model. The Exponential regression model is 

 CU = (4.90402) - (0.16500)LI + (0.05266).This implies that L.I has a positive significant effect 
on CU while  has a negative non-significant effect on CU. Hence, the best predictor of CU was 
L.I whereas  has no effect. 

4.4. Multiple Linear Regression Models 
Coefficients: 
(Intercept)             L.I          
    -232.8             -80.74     28.67 
Equation    CU =  -232.8 -80.74LI + 28.67 

The Multiple Linear estimate for Regressed-values and these values indicate contribution of 
predictors to the model. The Multiple regression model is CU = -232.8 - 80.74LI + 28.67. This 
implies that L.I has a positive significant effect on CU while  has a negative non-significant 
effect on CU. Hence, the best predictor of CU was L.I whereas  has no effect. 
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5. CONCLUSION 

The relationship of shear strength and the liquidity index of soil samples collected from 
four locations in Lagos Metropolis, Nigeria were investigated. An exponential regression models 
were conducted in order to obtain the most suitable relationships between the shear strength (CU) 
and the liquidity index (IL).  

i. The regression equation demonstrates that a direct linear relationship exist between shear 
strength value and the soil liquidity index.  It was shown that the undrained shear strength 
is related to the liquidity index via the linear  regression equations  Cu= 278.5LI + 0.698  
(R² = 0.849) 

ii. The regression equation demonstrates that a direct exponential relationship exist between 
shear strength value and the soil liquidity index.   It has been shown that the undrained 
shear strength is related to the liquidity index via the exponential regression Cu = 
270.0e0.494IL (R² = 0.841). 

iii. A good agreement was observed between the actual and predicted values of shear 
strength, which is the main characteristic of a good fitting model.  

iv. Multiple regression equations between the shear strength, liquidity index and the angle of 
internal friction from the mohr circle were also derived for both linear and exponential 
equations 

v. C CU = (4.90402) – (0.16500)LI + (0.05266)  for the exponential and  Cu = -232.8 - 
80.74 LI + 28.67   for the linear equation. 

vi. Liquidity index (IL) values for the soil samples are more than zero. This shows moisture 
content is higher than the plastic limit, and it is indicative of semi-liquid soil. 

vii. In the regression equations, the value of R2 increases with increase in independent 
variable, which indicate that the value of shear strength influence the value of liquidity 
index of the soil. 
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Abstract: 
In this paper the historico-logical development of the theory of the orthotropic steel plate 
established by Wilhelm Cornelius are described. Тhe development of steel bridges, after world 

second war, is characterized by: a new constructive forms-steel roadway closed sections, new 
static systems considering the roadway as a plate rather than a beam grill, new computational 
methods going from rod statics to statics a continuum and determine the internal forces of the 
roadway as internal forces of an orthotropic plate. Moreover, the main girders, roadway and 
horizontal links connect statically and constructively in an entire monolithic structure. Thus, the 
construction follow better the really distribution of internal forces in steel structure. Loading 
possibility of high-quality steel material is well used, with which the economic effect of the 
construction increases significantly, compared with the riveted old bridges. The application of 
this theory allowed to build two unique steel road bridges with steel orthotropic decks in Varna. 
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Steel Road Bridges, Orthotropic Steel Plate, Wilhelm Cornelius. 
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1. INTRODUCTION 
In the second half of 1945, after the end of World War II, the entire Central Europe and the 

European part of the USSR laid in ruins.  Only in West Germany, out of 24,380 railway bridges 
3149 were destroyed or damaged, i.e. 13%. 575 road bridges, (12%) being part of all 4827 
bridges owned by the Ministry of Railways were destroyed. From 22 railway bridges and 20 
road bridges on the Rhine, along the entire length between the Swiss and the Dutch border, at the 
end of the war none was left. All the 11 bridges on the river Weser were destroyed. Of the 24 
bridges on the River Main 23 were destroyed, and out of 34 bridges on the Danube River – 22 
were destroyed. Thousands more road bridges and most of the spectacular bridges on the roads 
laid in debris. Similar was the situation in other countries over which the storm of destructive 
war passed [5]. Of vital interest to these countries was the fast construction of road and railway 
network. In Fig.1, on the process of reconstruction of railway bridges in West Germany during 
the period 1945 – 1955 is showed [7]. 

 

Figure 1. Diagram of remainig railway bridges in West germany for period 1945-1955, 
(Damage or destroyed railway bridges on 8 May 1945 equalled near 3149) 

The dire economic situation after the War and the lack of the building materials 
necessitated to seek the most effective ways of extending the life of the existing steel bridges, 
beyond their life-cycle, whose condition due to inadequate maintenance during the war years 
was worsened. For steel bridges, age limit is 60 and for massive is 90 years. Hopeless economic 
situation demanded decisive savings in steel and other building materials. This gave new impetus 
to the theoretical, constructive and economic development in all fields of engineering. New 
directions in the development of steel bridges were expressed: a) in amending the existing rules 
for loading and the calculation of steel railway bridges and adjusting them to the actual work of 
construction; b) in finding new forms, static structural systems and new computational methods 
that cover even more, like better distribution of forces which allow for increased safety factors to 
use the existing reserves in the bearing capacity of the structure and material; c) in improving the 
quality of construction materials and creating new kinds of steel; d) perfecting the art of welding 
and its wide use in the construction of road and railway steel bridges; e) in designing and 
execution of new connections. 

2. NEW COMPUTATIONAL METHODS AND CONSTRUCTIVE FORM 

2.1. Railway bridges with open rode line 
In order to use the fully load-bearing capacity of the steel, and thereby to increase the 

economic effect of the structure, it is necessary to know well the actual distribution of the forces 
in parts of the construction, and their deformation. Only then can a proper and appropriate 
distribution of the material in the construction occur. To simplify solving statically an 
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indeterminate and repeated space bridge system, it is usually seen as composed of separate 
planar systems, which do not interfere with each other. This proposition is completely arbitrary 
and not consistent with the requirement of knowledge of the actual operation of the bridge 
construction. Measurements on existing bridges showed that the loading of the longitudinal 
beams depends on the deflection of the main beam and vice versa [15, 25]. In fact, between the 
main support system and road grill there is a significant interaction. To reduce the overhead road 
grilled railway bridges with open roadway, usually they predicted disruptions roadway. Striving 
today, however, with appropriate measures to ensure full cooperation between the longitudinal 
and main beams, which main beams are reduced considerably. This requires longitudinal beams 
to construct a continuous beam of vertically protruding props, not partially bent beams as before. 
The vertical pass, the supports of the continuous longitudinal beam is a result on the one hand of 
the elastic bending of the crossbars on which they are based, and on the other hand of the elastic 
displacement (deflection) of the main beams, to which they have crossbars attached. The exact 
study of the longitudinal beams as continuous beams on elastic feeding props proves the 
interaction between the main and longitudinal beams relatively heavy. C. Popp [33], developed 
for this purpose an approximate method that is used in the German prescriptions for calculation 
of steel railway bridges. The influence of the elasticity of the crossbars at the bending moments 
of the longitudinal beams is so greater that the distance between the crossbars is - in comparison 
with the supporting distance between the main beams, and the resistance of the longitudinal 
beams against bending is - larger in comparison to that of the crossbars. The influence of the 
displacements of the main beam at the bending moments of the longitudinal beams decreases 
with increasing the distance of the support of the main beams. For large supporting distances it 
can be ignored. In Fig. 2 are compared influence lines of the moment of the longitudinal beam in 
point 2 of the present railway bridge, which spans 10 meters. Longitudinal beam was once 
viewed as a continuous beam on unmovable supports, then on the elastic supports, ignoring 
displacements of the main beams, and then under consideration of displacements the cross and 
the main beams. From the comparison of the three lines of influence seen, the size of the impact 
of displacement on the retaining moment in point 2 of the longitudinal beams is shown. The 
longitudinal beams can be regarded as continuously if indeed their continuity is established. This 
requires their upper and lower  flange to contact with tensile and compressive flange plate and 
also to lie down on a console that would take the vertical load of the longitudinal beam and 
transmit it to the cross beam. 

 

Figure 2. Railway Bridge of 10-meter span. Comparing Influence line 
for a bending moment in longitudinal beam in point 2 
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3. ROAD AND RAILWAY BRIDGES WITH CLOSED ROADWAY 

3.1. Orthotropic plate 
In road bridges when roadway consists of road grid (longitudinal and transverse beams) 

and lying on her concrete slab, longitudinal and transverse beams are calculated as separate 
beams, independent of each other. The plate was seen also as a stand-alone bearing element 
independent of each other. Every part of the roadway performed only one function, without 
taking into account the interaction between the individual parts. Some progress was made, when 
later reinforced concrete slab was joined by dowels to its supporting road grill. Thus ensuring 
collaboration between the steel beams and reinforced concrete slab which with its effective width 
increased significantly the moment of inertia of the beam. Longitudinal and cross situated beams 
reviewed it independently of each other, however plate already performed two functions - took 
acting immediately on it and its load gave way at its supporting beams, and also worked as an 
integral part of the road grid (like upper belt of longitudinal and transverse beams). The next 
decisive step taken were: a more accurate coverage of the forces exerted in the roadway, and to 
approach the actual work of the construction as the road began to be seen as a beam grid. Again, 
the plate was used as the upper belt of the beams. The calculation was conducted using a "rod 
statics" i.e. beam grid was seen as a system composed of individual bars (beams), without taking 
into account the spatial effect of the plate. In fact but the roadway, consisting of orthogonally 
intersecting longitudinal and transverse beams, whose upper belts are connected to the deck 
plate, is forced to follow the deformations of the main girder and thus to work as an integral part 
of the main supporting system. Most decisive step in bringing and adapting the bridge 
construction to the actual distribution of actual distribution of internal effort, was made when 
determining the internal forces of the roadway was reduced to determining the internal forces of 
an orthogonal anisotropic plate i.e. when they were approached from bar to statics of continuum 
(continuous medium)[4, 5, 22, 23]. Resistance against bending of the roadway transverse plane 
to the axis of the bridge is much greater than resistivity its longitudinal axis. Upon this particular 
different elasticity of the roadway, in both cross and longitudinal direction, the explanation of the 
anisotropy of the plate followed. In 1942 research on multi-sectional grid-systems with 
continuous belts (nodes are joints) was also reduced to solving a continuum as filling rods were 
mentally replaced with a continuous wall with constant density [2, 5, 26]. The calculation results 
were confirmed by model tests. All results of the study of a system as a continuum - close to real 
case as replaced by continuum elements - are thick distributed, i.e. as higher is the statics 
indeterminations. Knowing that the more elements a structure is made of, the higher its security. 
Removal or destruction of an element in any case means destruction of the entire structure, be 
aware that the functions of this element will be borne by neighboring elements. The new 
development of statics will result in secure and economical structures, each part of the bridge 
construction dimensioned at/to a different safety factor depending on the importance and the way 
it is engaged. When the roadway is configured as an orthogonal - anisotropic plate, abbreviated 
as "orthotropic" plate, it carries and at the same time applies in the calculation of the bridge 
cross-section the cross-section of the main beam, but also the cross-section of the longitudinal 
secondary beams and the congruent deck plate. Orthotropic plate forms up the upper belt of the 
main girders. Thus all parts of the structure, except for the implementation of their immediate 
destination, are included in the joint (tie) execution of the functions of the main structure. 

With the construction of the steel roadway as orthotropic plate, steel road bridges have 
entered a new stage of development. Dead load gets reduced many times. Connection of the 
orthotropic plate and the main beams into a solid main supporting structure allows for facilities 
to be build, which by its lightness and elegance have far outweighed unknown till now borders. 
For example, for a full wall of beams was thought that 100 meters is the maximal and more 
economical a span. Today, easily transferred supporting distances over 260 meters. Figure 3a is 
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the cross section of the suspension bridge Köln – Mülheim, Rhine river in Köln, where can be 

seen the structure and the steel orthotropic deck plate. In this mode of embodiment the 
construction height is considerably reduced in comparison with the old embodiments, as it 
further allowed for huge savings of steel material. 

 

Figure 3. Suspension road bridge over the river Rhine, between Köln-Mülheim, of supporting 
distances 85.0 +315.0 + 85.0 m; Sections: old-a) and new  bridge-b) 

4. GENERAL ON ORTHOTROPIC PLATE 

4.1. About the first proposed suspension bridge with a steel roadway with orthotropic deck  
The development of steel bridges, as we have seen, is characterized by new constructive 

forms - steel roadway closed sections, new static systems - considering the roadway as a plate 
rather than a beam grill - with new computational methods - going from bar statics to statics a 
continuum and determining the internal forces of the roadway as internal forces of an orthotropic 
plate. Moreover, the main girders, roadway and horizontal links connect statically and 
constructively in an entire monolithic structure. Thus the structure is better actual allocation of 
domestic efforts, supporting the possibility of high-quality steel material is - well used, with 
which the economic effect of the construction increases significantly compared with the old 
bridges. Figure 3 shows the old roadway built in 1929, and suspension bridge Köln - Mülheim 

and the new suspension bridge built in the same place in 1951. Comparing the two carriageways 
shown great reduction of dead load achieved in the last twenty years. The thickness of the steel 
plate varies from 12 do16mm. In particular for structural reasons plate thickness design of the 
roadway is reduced to finding the most - favorable distribution of ribs and dimensioning. These 
ribs corresponding to the longitudinal and transverse beams of the normal road grill, as it is 
shown in Fig. 3 for old and new bridge Köln - Mannheim, however they will have to adapt to 
their functions in orthotropic plate. When designing the roadway as valid plate are two 
principles, that lead to an entirely new system reinforcing ribs where used less material. The first 
of these principles is: way of load from the moment they take over a driveway to his surrender to 
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the main structure, should be the shortest. On Fig. 3a the load, marked as dead load or movement 
load - through longitudinal beam is transferred onto the cross and from there on main beams. The 
distance between joists here is very large, the path to transmit the load on the main beam is long, 
the road is a heavy grill. Moreover, the use of roadway material will be fully utilized when the 
entire plate is included as zones of longitudinal and transverse ribs. Therefore, the distance 
between the ribs has to be determined so as to be equal to the supporting width of the plate (Fig. 
3b). The second principle is that the concentrated loads must be distributed, if possible - much 
more on of the roadway. This can be achieved only if all the longitudinal and transverse ribs 
associated with lying on their road slab is continuous. The design or constructive involvement of 
joints will restrict load distribution. For transporting the load, which is located parallel of an 
abutment line, as a dead load, people, road cars etc., need a road structure have resistivity against 
bending only in the transverse direction. For concentrated loads, however, is required resistivity 
across from bending in all directions, as in isotropic plate. In reality, bridge loads are as 
distributed and concentrated, however, due to the large width of the bridge is dominated by the 
distributed. The optimum road grill must have resistivity against bending in all directions, but in 
the transverse direction it should be much more - greater than longitudinally. At the bridge Köln 

- Mülheim relationship of resistance in the longitudinal and transverse direction is 1:20, while 

the old version - 1:8[5]. One advantage of the theory of orthotropic plate is that it enables you to 
use a reserve tonnage of construction, which with known methods of calculating beam grill not 
taken into account. This reserve lies in the resistance of the road surface against torsion, which as 
a result of the eccentric arrangement of the plate relative to the parallel plane passing through the 
center of gravity of the overall cross-section significantly. Effective resistance to twisting 
roadway can be determined only on the models. To bridge Köln - Mülheim were conducted 

laboratory tests on one element of the actual roadway responsible manner closer to the actual 
load of the bridge [22]. As the results of laboratory studies prof. K. Klöppel [22] came to the 

conclusion, that there is hardly another support system that better suits the character and qualities 
of steel, both anchored on four edge steel plate. For the special advantages and competitiveness 
of orthotropic plate over other systems roadways testifies its mass application in recent years. 
For the first time orthotropic plate is used in calculations of W. Cornelius of the company 
M.A.N. In 1945, for several mobile road bridge, and then at a large street bridge in Mannheim 
over the river Neckar. As announced in 1948 competition for the bridge over the river Rhine, on 
the site of the destroyed bridge Köln – Mülheim, were presented 39 projects of which 20 hanging 
bridges. Only the M.A.N. company proposed suspension bridge with a steel roadway with 
orthotropic deck developed by W. Cornelius. Тhis novelty to be implemented for such a large 

facility (of supporting distances 85+ 315m + 85m.) was met with uncertainty by both the 
Commission and the other participant-companies in the competition. After a crucial voting, 
choice falls on orthotropic plate. Building such structures far beyond the construction ended 
in1948, indicates the fact that the majority of steel bridges built after 1950 were designed a 
roadway with an orthotropic deck. Of all the bids tendered in 1955 - a project-contest for a fourth 
bridge over the river Rhine in Köln, 38 of them suggested steel bridges with a steel roadway as 

an orthotropic plate. 

5. THEORY OF THE ORTHOTROPIC PLATE 

5.1. The theory of Maksymilian Tytus Huber  
Orthogonal - anisotropic plate is characterized in that its resistance against bending in two 

mutually perpendicular directions is different and its resistance against twisting can be arbitrarily 
large. We can look on her as composed of an isotropic plate (road, steel or concrete) and bracing 
with longitudinal and transverse ribs (beams) (Fig. 3). Orthotropic plate theory has developed 
more than 100 years of prof. M. T. Huber from University of Lvov in connection with solving 
the problem of the cross-reinforced concrete slab [16-20]. It was built on the same assumptions 
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on which is built the theory of isotropic plate, which leads to the assumption that the average 
surface of the plate is non-deformed, i.e. it is non-stretchable (movements there are equal to 
zero); c) the linear deformation of the plate thickness is equal to zero. XY coordinate plane right-
oriented coordinate system coincides with the center of non-deformed, plane of the plate, which 
is also plane of symmetry. In the bridge deck longitudinal and transverse ribs are situated on the 
underside of the plate and its middle plane is no longer plane of symmetry (Fig. 4). The average 
plane of the isotropic plate (deck plate) does not match the parallel plane passing through the 
center of gravity of orthotropic plate (deck plate and ribs) and the stresses in the median plane of 
the isotropic plate are zero. The premise that the average plane of the isotropic plate is not 
stretchable linear and angular its deformations are zero, it is not executed [8, 36]. However, the 
theory of Hubert used to determine the internal forces and orthotropic plates, according to Fig.4 
as are common in bridge construction. For completeness theory of Hubert for orthotropic plate 
will be describe briefly. We know that in the second decade of the 20th century, according [24], 
the calculation of reinforced concrete slabs had been based on a simple structural model, 
essentially based on beam theory. In the method attributed to F. Grashof [13], for example, a 
rectangular slab is divided into two orthogonal strips and the respective deformations and 
internal forces in the slab strips in the in x and y directions calculated at the points of intersection 
based on the condition of the equality of the deflections. The torsion in the slab is neglected in 
this method. On the other hand, tests on reinforced concrete slabs with the same amount of 
reinforcement in the x and y directions confirmed the validity of Kirchhoff’s plate theory for 

homogeneous and isotropic slabs [21]. However, it could not be applied directly to reinforced 
concrete slabs purely for the reason that the bending stiffness of a reinforced concrete slab, 
depending on the reinforcement, can assume very different values in different directions [16]. 
This is why Huber, in 1914, developed the general theory of reinforced concrete slabs reinforced 
in both directions and derived the differential equation for their deflection w(x,y) [16]. In 
February 1929 he held a number of lectures at the Swiss Federal Institute of Technology in 
Zurich and in that same year these appeared in the form of a monograph in German, published in 
Warsaw [17]. Witold Nowacki drew attention to the origins of the theory of the orthotropic plate 
as early as 1951[30]. After Huber has talked about fundamental but also critical points in the 
theoretical foundation of tests in reinforced concrete construction, he derives the differential 
equation of deflection w(x,y): 

 ),(2
4

4

22

4
4

4

4

yxp
dy

wd
D

dydx

wd
H

dx

wd
D yx  , (1) 

due to load p(x,y) with the help of the energy principle [18].  Applied to orthotropic road decks 
on steel bridges, Huber’s differential equation contains the plate bending stiffness transverse to 
the axis of the bridge (bending stiffness of the road deck plate) Dx, the plate bending stiffness in 
the direction of the bridge axis (bending stiffness of the longitudinal stiffeners) Dy and the 
effective torsional stiffness: 

 )4(5,0 yxxy DDCH   , (2) 

for thin, homogeneous-elastic but orthogonal-anisotropic plates. Of course, Huber’s theory 

applies to all thin, homogeneous-elastic and orthogonal-anisotropic plates such as steel or 
reinforced concrete. In equation (2): 2C is the pure torsional stiffness, x  is the lateral strain due 

to normal stress in the x direction; • y  is the lateral strain due to normal stress in the y 

direction. In the isotropic case the plate bending stiffnesses or lateral strains in the two 

directions are equal, i.e. Dx= Dy =D. and x = y =  . The pure torsional stiffness in this 
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special case is: )1(2  DC ; and entered into equation (2) this results in the value H = D, 
which means that Huber’s differential equation (1) is converted into Kirchhoff’s differential 

equation for plates [21]:  
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Differential equation (1), which Huber derived in the Journal Der Bauingenieur [19], was 
used by Cornelius in his version of orthotropic plate theory [4]. Therefore, a structural steelwork 
borrowed from reinforced concrete and during the 1950s and 1960s encouraged a far-reaching 
development of the theory of the orthotropic plate, driven by the technical progress in steel 
bridge building (Fig. 8a) and aircraft construction (Fig. 4a, 4b). 
 

 

Figure 4. Plate cross-sections around 1960; flat steel plate (bridge-building)-a), 
 integral plate (aircraft construction)-b) 

5.2. The theory of William Cornelius  
Only in 1945. William Cornelius suggested theory of orthotropic plate to determine the 

internal forces and displacements of practically occurring carriageways for linear and distributed 
loads, giving solutions in the form of Fourier rows. This path pics structural and economic 
development of the steel bridge was cleared. The study of the steel roadway as orthotropic plate 
reduce the use of ready-made formulas, allowing case to draw diagrams and weights them to 
determine the most economic - favorable distribution of longitudinal and transverse ribs. 
According [24], six months after the new Köln – Mülheim suspension bridge was 

opened, Klöppel’s student Wilhelm Cornelius revealed the theoretical basis 

behind his recipe for success [4]. Cornelius consciously completed the 

transition from member to continuum analysis. It was important that Cornelius 

recognised the genesis of the loadbearing systems as an organic development 

from discontinuum to continuum, so to speak, which he also observed in 

reinforced concrete construction. Such a change in the modelling of 

loadbearing structures, from member to continuum analysis, was not new 

because “even the progress in reinforced concrete construction replaced, for 
example, the previous structural design of lattice structures by the 
structural design of shells and folded plates” [4]. Cornelius’ work was 

based on the plate theory developed by Maksymilian Tytus Huber[16-20] for 

reinforced concrete construction. He solved Huber’s differential equation 

for orthotropic plates for various types of plates such as a steel plate with 
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a group of rolled sections and a grillage in conjunction with a concrete 

slab, i.e. he specified integral functions for the deformations and internal 

forces and tabulated the constants for the integral functions for common 

types of loading. 
 

5.3. The theory of Guyon & Massonnet 
It was in 1946 that Yves Guyon  presented his theory of a zero-torsion grillage based on 

Huber’s orthotropic plate theory [13]. Charles Massonnet1996) generalised Guyon’s [28), i.e. at 

the same time as the grillage theories of Leonhardt/Andrä and Homberg. Massonnet devised 

graphs for simply supported beams, constant moment of inertia and identical moment of inertia 
for all main girders. He therefore created another method for the simple analysis of grillages. 
Over the years 1955-1960 Konrad Sattler [33], extended the graphs to cover main girders with a 
varying moment of inertia, perimeter and inner beams with different moments of inertia and any 
structural system [21]. Finally, in 1966, the monograph of Bareš and Massonnet appeared [3], 

which embraced all the findings based on the Guyon/Massonnet method and delivered a series of 
new ideas and experience. 

5.4. The theory of Pelikan & Esslinger 
This method [31] differs from the others with its exceptional engineering approach to 

solving the problem from the rest. The approach is based on the actual parameters of the 
orthotropic bridges, as they were found in the period between years 1955 and 1975. For example, 
for a thickness of the orthotropic plate a size equal to 12 mm is adopted, the distance between the 
stems of the longitudinal ribs is assumed to be 300 mm, the distance between the transverse 
beams is accepted for 1,0 – 1,80 m with open cross-sections of the longitudinal ribs and  between 
2,0-3,0m by closed cross-sections of the longitudinal ribs. The results of the studies have been 
developed in the form of tables and graphs, resulting in the shortening and simplification of the 
calculation of the orthotropic bridge compared to the W. Cornelius method. 

5.5. The Slope Deflection Method for Orthotropic Plated Bridge Decks 
The composition of an orthotropic bridge deck is highly suited for modeling by way of the 

“Slope-Deflection Method”[1]. The structure with several trapezoidal longitudinal stiffeners 

allows for the swift solution of the problem for a simplified base module, consisting of part of 
the deck plate with only one stiffener. Afterwards, several of these base modules can be linked 
together to form an entire deck plate. In [1] analytical calculation method is developed and 
refined, which is based on the application of the above mentioned method. Although it only 
models a two-dimensional cross-section of the orthotropic plated bridge deck, it also 
incorporates the influence of the functioning in two orthogonal directions of an orthotropic 
plated deck as a whole. A number of spring restraints are designed representing the longitudinal 
and transversal stiffness of the bridge deck as well as the torsion stiffness of the longitudinal 
stiffeners. This calculation method can be used to study the influence of the different geometric 
properties of the orthotropic plated bridge deck on its overall structural behavior. 

5.6. Numerical methods for design steel bridges with orthotropic plates 
According [24] the publications of Guyon, Massonnet, and Cornelius were followed by 

numerous further contributions to the theory of orthotropic plates – the papers of Trenks, Mader, 
Giencke, Klöppel and Schardt to name but a few. Whereas in Huber’s continuum the stiffeners 

must be positioned symmetrically about the central plane of the isotropic deck plate, Alf Pflüger 

[32] grouped together the isotropic deck plate and the “distributed” stiffeners eccentric to this 

into a continuum that has been named after him. Ernst Giencke also used the same theoretical 
basis for his work on the fundamental equations for orthotropic plates with eccentric stiffeners, 
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which was published in 1955 [8]. Mader [27] and Giencke [9] dealt with the discontinuity of the 
cross girders and considered the orthotropic steel bridge deck as a composite system consisting 
of Huber’s continuum and the discontinuous cross girders below. According [24] in a later paper, 
Giencke analysed the hollow-rib plate,– a variation of the orthotropic plate whose success first 
came in the mid-1960s as the Krupp company took on a series of large bridges simultaneously 
and was forced to rely on large-scale production with maximum standardisation. At the same 
time, the steel industry switched the production of lightweight sheet piling sections from hot- to 
cold-rolling, which rendered possible the standardisation of deep trapezoidal profiles with 
transverse beams at spacings of up to 5 m. This technical progress led to the orthotropic bridge 
deck so typical these days: “Automatic welding and assembly plants for welding hollow ribs to 

deck plates rendered possible good-quality weld seams with good penetration for the typical 
solution. And the arrangement of the close-tolerance longitudinal rib penetrations through cut-
outs in the cross girder webs, with adequate room for compensating for the tolerances of the 
trapezoidal profiles, plus the design of the longitudinal rib splices ensured details not susceptible 
to fatigue”[29]. The forerunners of the hollow-rib plate perfected in the 1960s had been produced 
many years before. Klöppel and Schardt achieved a graphic synthesis of the Huber [19] and 

Pflüger [32] continuum theory for anisotropic shell structures with the help of matrix 
calculations[23]. In 1960 Hans Schumann published his dissertation on the analysis of 
orthotropic rectangular plates [34], supervised by Pflüger. Schumann’s theory, formulated in the 

language of matrix calculations, takes into account both the eccentricity and the discontinuous 
arrangement of the longitudinal and transverse stiffeners. In his summary he notes that the matrix 
formulation of his theory would simplify the programming of calculations for program-
controlled automatic electronic calculators[35]. The consequential matrix formulation can be 
regarded as equally important because it considerably simplified the transformation into 
algorithms for computer programs. Giencke was the driving force behind this development. In 
1967 he managed to formulate a finite method for calculating orthotropic plates and slabs[11]. 
Three years later, Giencke, together with J. Petersen, published a finite method for calculating 
shear-flexible orthotropic plates[12], which at that time were being used more and more in 
building for sandwich constructions. 

6. ABOUT TWO STEEL BRIDGES WITH ORTHOTROPIC DECK IN VARNA  

6.1. When Bulgarian bridge construction enters in a new phase of development 
Bulgarian bridge construction enters a new phase of development as a result of the decision 

of the expert council of the Ministry of Transport of 22 May 1968, which gives the green light 
for the use of steel structures in bridge construction in the country. This reasonable act gives the 
opportunity to announce several competitions for bridging large obstacles, which in that period 
of development of reinforced concrete technology could not be realized. Two of these steel 
bridges were built with orthotropic steel deck in Varna, whose design, research and development 
will be the subject of this article.  

6.1. “Asparuhov” Bridge 
The “Asparuhov” bridge is located at the entrance of the “Black Sea” highway to the city 

of Varna (Figure 5). The bridge caries the highway traffic over the ship canal which connects the 
Varna Lake with the Black Sea. The bridge structure is composed by two parts: the reinforced 
concrete part and the steel part. The “Asparuhov” bridge was opened to traffic in 1976. The 

bridge consists of two parallel parts which rise up to 50.00 m above the canal. The total length of 
the bridge is 2050.00 m and includes 39 spans of 40.20 m of precast prestressed concrete T-
beams of 2.4 m deep and 3 spans of 80.50 + 160.00 + 80.50 m steel structure. The steel part of 
the bridge passes over the ship canal. It is a 3-span continuous welded orthotropic box beam. The 
box section is 5.50 m wide and has a varying depth from 2.80 m to 6.60 m. The stability 
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problems of the box-section are solved by adding of “V”-shaped braces placed at every 4.00 m. 
The connections between the assembly units are by high strength bolts. The pier bearings are 
steel rollers produced by “Creutz” company. The bridge superstructure was constructed using a 

semi-cantilever launching method. 

 

Figure 5. “Asparuhov” bridge, View on the orthotropic bridge  

6.2. “Varna Lake” movable bridge 
The “Varna Lake” movable bridge is a steel structure near Varna (Fig.6a,b,c). The bridge 

caries the railway and road traffic of the industrial part of Varna over the ship canal which 
connects the Varna Lake with the Black Sea. The bridge was designed and built by the “MAN” 

company. It was opened to traffic in 1939. The bridge is a 3-span riveted steel structure with a 
total length of 80.34 m and consists of two stationary parts with spans of 24.36 m and a movable 
central span of 31.62 m. In 1975 the movable part of the bridge was completely destroyed by a 
ship accident and the stationary parts were seriously damaged. The new “Varna Lake” movable 

bridge was designed by B. Bankov. The central movable part is a trough truss structure which 
consists of two identical Warren trusses with spans of 31.62 m which include 6 panels of 3.162 
m long. The portal bracing of the trusses is formed by box-sections members placed at upper 
joints of the trusses. The Asparuhovo side stationary part remains as the original riveted 
structure. The old bridge piers are used for a new movable part. The bearings are elastomeric 
bearing pads.  
 

 a)  b) 
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Figure 6. “Varna Lake” movable bridge: 

Longitudinal section-a),  Cross-section-b), 
View on the orthotropic bridge-c) 
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METHOD OF BAŽANT 
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Abstract: 
The paper presents a precise analysis of the stress-strain behaviour due to creep in statically 
determinate composite steel-concrete beam according to numerical method in comparison with 
(AAEM) method of Bažant. The analysis is based on the results obtained by numerical solution 

with Volterra integral equations and algebraic equation of Bažant, derived for determining the 

redistribution of stresses in beam section between concrete plate and steel beam with respect to 
time “t”. The creep law of concrete, according EC2 provisions is used. On the basis of the 
theory of the viscoelastic body of Arutyunian–Trost-Bažant it is analyzed the migration of 

stresses from concrete plate to steel beam using two independent Volterra integral equations of 
the second kind and two independent algebraic equations. The duration of the course of study 
was adopted 100 years. Developed method will allow soon be confronted methods for 
calculating the composite beams according to EC4 considering rheology of concrete based on 
the reduced elastic modulus of concrete. 

Keywords: 
Steel-Concrete Section, Integral Equations, Rheology, EC2 model, AAEM Method. 
 
 

1. INTRODUCTION 
The time-varying behaviour of composite steel-concrete members under sustained service 

loads drawn the attention of engineers who were dealing with the problems of their design more 
than 60 years[3,4,5]. The solution of structural problems involving creep and shrinkage 

                                                 
1 Doncho Partov, Prof., PhD Eng., Department of Mechanics and Mathematics, Faculty of Construction, University of Structural 
Engineering and Architecture, VSU „L. Karavelov”, 175 Suhodolska St., 1373 Sofia, Bulgaria; e-mail: partov@vsu.bg. 
2 Veselin K. Kantchev, Prof., PhD Eng., Department of Mechanics and Mathematics, Faculty of Construction, University of 
Structural Engineering and Architecture, „L. Karavelov”, 175 Suhodolska St., 1373 Sofia, Bulgaria; e-mail: kantchev@vsu.bg. 

482



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
phenomena in composite steel-concrete beams has been an important task for engineers since the 
first formulation of the mathematical model of linear visco-elasticity. From an historical point of 
view the evolution of the research on this topic, as in many other research fields, has been 
dramatically influenced by the diffusion of computer technology, starting from the early 
seventies of past century. Before this event the research was mainly oriented on finding closed 
form solutions of simple analytic formulations of the creep models. The theory of heritage and 
the theory of aging, the use of exponential formulations of creep have developed and largely 
adopted because of their capability to generate closed form solutions of structural problems. 
Creep and shrinkage have a considerable impact upon the performance of composite beams, 
causing increased deflection as well as affecting stress distribution. Creep in concrete represents 
dimensional change in the material under the influence of sustained loading. In general, time-
dependent deformation of concrete may severely affect the serviceability, durability and stability 
of structures[5, 16]. 

2.ABOUT SOME METHODS FOR TIME- DEPENDENT ANALYSIS OF COMPOSITE 
STEEL - CONCRETE BEAMS REGARDING RHEOLOGY WITH ACCENTS OF 
AAEM METOD 

2.1. Common considerations 
The first works, which give the answer to this problem are based on the Law of 

Glanville(1933) –Dischinger(1937,1938) - theory of aging[6,7], or also called the rate - of - 
creep methods, which first formulated a time-dependent stress-strain differential relationship for 
concrete. Its refinement is known as the improved “Dischinger theory of aging” was proposed  
from Rüsch-Jungwirth-Hilsdorf(1973)[15] or rate of flow method proposed from  England and 
Illston(1965). Another scientific works which give the answer to this problem used the theory  of 
Maslov(1940)[9] - Arutyunyan(1952)[3] –Prokopovich-(1963)[13]-Aleksandrovskii(1966)[2]. 
This theory is obviously much more complicated than the „theory of aging”, but the theory of 

aging, is substantially more complicated than the effective modulus method(EMM). This method 
connected with the name of McMilan(1916) transform the creep solution for time t from the 
problem of the ”viscoelasticity” in elastic structural analysis based on the so called effective 

modlus: 1/ ( , ) ( ) /1 ( , )effE J t E t      . For the designers of the composite steel-concrete 

construction, is better to know that this method is exact only if the loads and stresses in a 
structure have a single-step history, which means that they are constant from the moment of first 
loading. This fact is more far from true, in internally statically indeterminate system with 
significant stress redistributions induced by creep or shrinkage, as in the case of composite steel-
concrete construction. The same problems we met in the statically indeterminate system, where 
the changes in the structural system during the construction arise, or if the permanent loads are 
not applied at once. Many books and papers connected with the Law of Dischinger represent one 
independent group of normal forces  tN rc, ,  tN ra ,  and bending moments  tM rc, ,  tM ra , , 

for which it is characteristic that by writing equilibrium and compatibility equations and the 
constitutive laws for the two materials, the problem is governed by a system of two simultaneous 
differential equations, which have been derived and solvedFig.1). Further development of 
rheology as a fundamental science and its application to concrete as well as a great number of 
investigations in the field of creep of concrete have led to new formulations of the time-
dependent behavior of concrete. These new formulations giving the relationship between  tc  

and  tc  are formulated by integral equations, which present the basis of the theory of linear 

viscoelastic bodies. The integral-type creep law, i.e., the superposition equation for uniaxial 
prescribed stress history  t , is expressed by: 
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Since the solutions of structural creep problems with realistic compliance function , such as 
in ACI209R-92, EC2 and G&L models for creep of concrete provisions cannot be performed 
analytically and require a deep knowledge in the higher level of mathematics theory( integral 
equations of Volterra, numerical solutions of such of type equations, using formulae of 
quadratures - such as: trapecoidal rules, Simpson, Chebyshov, Gaus, Euler-Gregory -Macloren, 
simplified approximate methods have been favoured by designers.  

2.2. Formulation of the age-adjusted effective modulus method 
However, in order to avoid the mathematical problems in solving of the integral equations 

of Volterra for treating the problem connected with the creep of concrete structures, it has been 
revised the integral relationship into new algebraic stress-strain relationship:  
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where   is the relaxation coefficient known from Trost-Zerna works[17]. When more extensive 
test date and data of long duration became available and were systematically analysed from 
Bažant[4, 8], it turned out that the afore-mentioned theory leading to differential equations are 
overall not more accurate than the effective modulus methods(Partov and Kantchev-[10,11,12]), 
which leads to algebraic linear equations with respect to time t. According Bažant and Jirasek[8] 
none of them is sufficiently accurate compared to the computer solutions for e realistic (un - 
simplified) compliance function based on long – time –measurements with a broad range of ages 
at loading. A remedy that is sufficiently accurate in most basic situations we can found in the 
age-adjusted effective modulus method, proposed and mathematically proven by Bažant[8], as a 
modification and refinement of the relaxation method, semi-empirically developed by 
Trost[14,17]. The age-adjusted effective modulus (AAEM) method is formulated for a one-step 
loading history. The AAEM methods is development from Bažant[4,8] as follows. The history of 
stress and strain between the initial and the current state is approximated by a linear combination 
of creep at constant stress and relaxation at constant strain. Let,s now recall that the strain  , 
suddenly applied at time 1t  and subsequently kept constant, produces stress history: 

1( ) . ( , )t R t t  , where 1( , )R t t  is the relaxation function[8]. Also, the stress  , suddenly 

applied at time 1t and subsequently kept constant, produces strain history: 1( ) . ( , )t J t t  , where 

1( , )J t t  is the compliance function. Now using the principle of superposition he state, that the 

strain and stress histories correspond to each other, what mean that the two expressions satisfy  
the viscoelastic constitutive equations: 1( ) . ( , )t J t t     ;  1( ) . ( , )t R t t    ; by: 1t t . 

After that, he admit that the coefficient  and  can be expressed in terms of the stress values 

1 1( )t    , just after load application, and 1( )t     , at current time t . Substituting these 

values into 1( ) . ( , )t R t t  and recalling that: 1 1 1 1 1( , ) 1/ ( , ) ( )R t t J t t E t  = elastic modulus at age 

1t , we obtained a set of two linear equations for   and  : 1 1. ( )E t    ; 

1 1. ( , )R t t       ; from which it is possible to calculate the coefficients: 

1 1/( ( , ) ( )R t t E t    and  1 1 1 1. ( ) / ( ) ( ( , )E t E t R t t      . Using this results, it is easy to 

evaluate from 1( ) . ( , )t J t t    the initial (elastic) strain: 

 1 1( )t   1 1 1 1 1. ( , ) / ( ) / ( )J t t E t E t         . (3) 
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and the strain increment:  

    1 1
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If the expressions : 1 1( ). ( , ) 1E t J t t  is recognized as the creep coefficient: 1( , )t t . So, if we 

introduce the so called age-adjusted effective modulus as follows:  
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If we replace: 1 1/ ( )E t by 1 according the above mentioned formulae, the formulae (4) 

assumes a convenient form: 

 1 1//
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t t
E t t


  


   . (6) 

This is the fundamental equation of AAEM, stating by brilliant way from  Bažant[8], that 
the increment of strain over the interval 1( , )t t is equal to the increment of stress divided by the 

effective modulus plus the initial(elastic) strain multiplied by the creep coefficient. 
For convenience the age-adjusted effective modulus, whose primary definition is (5), can be 
expressed in the form: 
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which represent a correction of the effective modulus. This has the advantage that the so- called 
aging coefficient: 
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varies relatively little (usually from 0,5 to 1,0, where the 0,8 is as the most typical value).  
The values 1  characterizes the limiting case of non-aging material well. Indeed if there is no 
aging, as in the case of shorter creep durations for concrete loaded at old age, the optimal value 
of   is closed to 1(about 0,992), and //E is nearly equal to .effE . Tables of  computed for 

certain compliance functions, have been included in ACI Committee 209 design 
recommendations. To avoid a computer solution of the relaxation function 1( , )R t t for a given 

compliance function 1( , )J t t , one may use the following semi-empirical approximate formula 

with correct asymptotic properties [8]: 

 1
1

1 1

( , )0,992 0,115
( , ) 1

( , ) ( , 1) ( , )

J t t
R t t

J t t J t t J t t

 
   

   
;  1

2

t t
   (9) 

For normal concrete the error of this formula(recommended for calculating  in CEB-FIP 
Model Code 1990, (Eqs.5.8-7 and 5.8-3) is generally under 1%)[8]. 

By using algebraic approach a new simpler forms for (1) are obtained from Bažant[8]. His 
methods are based on the hypothesis that the strain in the concrete fibers can be considered as a 
linear function of the creep coefficient. This permits transforming (1) in to (10): 
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is the aging coefficient;  0t,t - the creep coefficient ;  0t,tR  - relaxation function, i.e., the 

stress response to a constant unit strain applied at the time 0t ; cE  - the elastic modulus of 

concrete at 28 days. The age-adjusted effective method (AAEM) directly assumed the expression 
provided by (11) for the aging coefficient. In this case, it is necessary to evaluate previously the 
relaxation function  0t,tR . This function is calculated numerically by applying the step-by-step 

procedure of the general method to the integral type relation between the creep and the relaxation 
function. The main advantage of the method, consequent to the adoption of the algebraic 
formulation instead of the hereditary integral formulation for the constitutive viscoelastic 
equations of the different parts, consists in avoiding the need to store the time history of each 
sub-element. One other advantage of the AAEM method is the fact that ,( , )t t  varies relatively 

little with the age ,t  for sufficiently long elapsed times. Its long-term values are in a range 
between 0,5 and 1,0, the most common values, for typical values of ,t and other influencing 
parameters, being contained in a narrower range between 0,7 and 0,9, in particular for B3 and 
GL2000 creep prediction models. It is often adequate to use the value 0,8.   In the papers 
[10,11,12] using the mathematical model in Fig. 1, the authors introduce the system of linear 
Volterra integral equation of second kind and obtain the results from their numerical solutions. 
The kernels of the integral equations contain the respective creep functions corresponding to the 
model EC2 [1]. 
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Figure 1. Mathematical model Figure 2. Composite beam 

3. BASIC ASSUMTION AND MATERIAL CONSTITUTIVE RELATIONSHIP 
The hypotheses in the elastic analysis of composite steel-concrete sections with stiff (rigid) 

shear connectors are assumed as following in [10,11,12,16].: 

4. BASIC EQUATION EQUILIBRIUM 
Let us denote both the normal forces and the bending moments in the cross-section of the 

plate and the girder after the loading in the time t = 0 with 0,cN , 0,cM , 0,aN , 0,aM  and with 

 tN r,c ,  tM r,c ,  tN ra , ,  tM ra ,  a new group of normal forces and bending moments, arising 
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due to creep and shrinkage of concrete. For a composite bridge girder with 
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according to the suggestion of (Sonntag 1951) we can write the equilibrium conditions in time t 
as follows: 

      tNtNtN rarc ,,;0  ; (12) 

        , , ,0; c r c r a rM t M t N t r M t   . (13) 

Due to the fact that the problem is a twice internally statically indeterminate system, the 
equilibrium equations (12), (13) are not sufficient to solve it. It is necessary to produce two 
additional equations in the sense of compatibility of deformations of both steel girder and 
concrete slab in time t (Fig. 1). 
 

5. DERIVING THE GENERALISED MECHANIC-MATHEMATICAL MODEL USING 
INTEGRAL EQUATIONS OF VOLTERRA ACCORDING EC2 

Using the strain compatibility on the contact surfaces between the concrete and steel 
members and compatibility of curvatures when t ,  for constant elasticity module of concrete, 
after integrating the two equations by parts transforming the integrals into Riemann ones and 
using the (12) and (13) for assessment of normal forces  tN r,c  and bending moment  tM r,c  

two linear integral Volterra equations of the second kind are derived. 
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6. DERIVING THE GENERALISED MECHANIC-MATHEMATICAL MODEL USING 
ALGEBRAIC EQUATIONS ACCORDING AAEM METOD OF BAŽANT 

Using the above mentioned approach, for constant elasticity module of concrete for 
assessment of normal forces  cN t  and bending moment  cM t  two algebraic expressions are 

derived: 
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7. NUMERICAL EXMPLE 
The two methods presented in the previous paragraph is now applied to a simply supported 

beam, subjected to a uniform load, whose cross section is shown in Fig. 2. The following 
parameters are chosen according EC2 model. 

0 2 / 300h AC u mm  ;   
18

0150 1 1.2*80 /100 /100 250 915,82 1500H h      
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  9925811,06036500 c ;      669242,16036500036500  ct  ; 

7.1. Numerical solution using integral equation of Volterra 
In Figures 3,4 and 5 it is shown the values of normal forces and bending moments in time 

t. A numerical method for time-dependent analysis of composite steel-concrete sections 
according EC2, models is develop using MATLAB code and numerical algorithm which was 
successfully applied to a simple supported beam. These numerical procedures, suited to a PC, are 
employed to better understand the influence of the creep of the concrete in time-dependent 
behaviour of composite section. For a good accuracy of the time values, the numerical results are 
presented on logarithmic time scales. The choice of the length of time step of the proposed 
numerical algorithm is based on numerous numerical experiments with different steps (seven, 
three and one days). So we conclude that good results can be achieved from practical point of 
view with three day step. For our purpose we consider a period of about 100-102 years. For the 
service load analysis, the proposed numerical method makes it possible to follow with great 
precision the migration of the stresses from the concrete slab to the steel beam, which occurs 
gradually during the time as a result of the creep of the concrete. 

                                
Figure 3.  , , ( )c r a rN t N t                   Figure 4.  , ( )c rM t                           Figure 5. , ( )a rM t  
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7. 2.  Prediction of Concrete creep effect Using AAEM 
Let,s consider the next following initial data: 0 60t   days; 36561t   days; 

0( ) 32000cE t MPa ; The creep coefficient:  

7.2.1.

       
0,3

0
0 0 0 0,2

0 0

36561 60 365011
36561, 60 1,30146.3,06. 1,6693766031

0,1 ( 60) ( ) 36501 915,8215 36501RH cm c
H H

t t
t t f t t t

t t t
    

 


    
      

        

7.2.1.1. 
0

0
0

1 ( , ) 1 1,669376031
( 36561, 60) 0,000083418

32000cmt

t t
J t t

E

 
     ; 

7.2.2.
0,3

0
0 0,2

0

36561 36560 11
( , ( 1)) (36561,36500) 1,30146.3.06 0,062170499;

0,1 (36561) ( ) 915,82 1H

t t
t t t

t t




    
     

     

 

7.2.2.1. 

0
( 36561, 1 36560) [1 ( , 1)] / [1 0,062170419]/ 32000 0,000033192cmtJ t t t t E         ; 

7.2.3. 1 / 2 36561 60 / 2 18250,5t t      ; 

7.2.3.1. 0,3

0
1 0,2

, 18310,5 60 18250,501
( , ) (36561 18250,5) (18310,5) 1,30146.3,06. 1,658949944;

0,1 60 915,82 18250,5

t t
t t  

    
        

 

7.2.3.2.       
01 1( , ) [1 ( , )] / [1 1,658949944]/ 32000 0,000083092;cmtJ t t t t E        

7.2.4. 1( , )t t    1( 36561, 60 18250,5 18310,5)t t     = 

=
0,3

0,2

1 36561 18310,5 18250,5
1,30146.3,06. 0,543471329
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; 

7.2.4.1. 
01 1( , ) [1 ( , )] / [1 0,543471329]/ 32000 0,000048233tJ t t t t E         ; 

7.2.4.2.  0t,tR - relaxation function: 

1
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( , )0,992 0,115
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7.2.5. The aging coefficient: 
0
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Then: 0 0
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1 ( , ). ( , ) 1 0,816146157.1,669376029.0,060545358
c N
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N t t t t
N t daN

t t t t

 

  
  

 
 

(according AAEM). 

7.2.6. Calculating ( )cM t  using the formulae: 

0 0 0 0 0 0( ) ( ). ( , ). /1 ( , ). ( , ) ( ). . /1 ( , ). ( , ). 1603,179037 .c c
c c M M c M M

a a

E I
M t M t t t t t t t N t r t t t t daNm

E I
            

 

7.2.7. Calculating ( )aM t  using the formulae: 

( ) ( ) ( ). 1603,179037 7904,770564.1,0387 9814,071969a c cM t M t N t r daNm      

Comparisons between the results obtained from the numerical solution and AAEM methods are 
as follows ( )cN t =7904,770 daN (by ААЕМ) and  ( )cN t =7920,2 daN (by numerical method); 

( =0,1948%). ( )cM t =1603,179 daNm (by ААЕМ) and ( )cM t = 1553,90 daNm (by numerical 
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method) ( =3,073%). ( )aM t = 9814,0719 daNm (by ААЕМ) and ( )aM t = 9780,60 daNm (by 

numerical method). ( =0,341%). 

8. COMPARISON WITH EFFECTIVE MODULUS METHODS (EMM) 
This method uses the Dischinger’s idea for applying in the calculation the ideal (fictitious) 

modulus of elasticity [6,7]: 
t

cm

tL

cm
ci

EE
E

 1,111 



 ; where t  is a final creep coefficient of 

concrete. 
It is applied here by the authors of the paper to solve practical case shown in Fig. 2. The results 
obtained by: (EMM) of Dischinger, numerical solution and analytical AAEM method of Bažant 
are illustrated in tables 1 and 2 and 3. 
 

Table 1. Dimensions of steel and composite beams    
Type of beams  steel Composite 

(in 00 t ) 
Composite 
(in t ) 

 

height 
ih  1500 1800 1800 mm 

area 
iA  38325 172725 85689 mm2 

Static moment 
to down surface  0yS  23428688 245188688 101578534 mm3 

Gravity center 
tope  888,7 380,5 614,6 mm 

Gravity center 
bottome  611,3 1419,5 1185,4 mm 

Moment of 
inertia 

y,iI  12179635497 45260127815 35415902690 mm4 

Section 
modulus 

ct,y,iW   -118959133 -57690019 mm3 

Section 
modulus 

cb,y,iW   -562462122 -112824475 mm3 

Section 
modulus 

at,y,iW  13592026 -562462122 -112824475 mm3 

Section 
modulus 

ab,y,iW  19759036 31883835 29866674 mm3 

 

Table 2. The stresses in upper and lower fibres of concrete plate and steel beam in time 0t and 

t according EMM of Dischinger 

Stress in time 0t  0t = 60 days Stress in time t  
EMM(Dischinger) 

t = 36561 
days 

0M (kNm) 1237 
0M (kNm) 1237 

0 /a cmn E E  6,56  0 1 ; 1,1L L t Ln n       18,5748 

0n/W/M ct,y,i
top
c  (MPa) -1,58 

Lct,y,i
top
c n/W/M (MPa) -1,15436 

0n/W/M cb,y,i
bottom
c  (MPa) -0,33 

Lcb,y,i
bottom
c n/W/M (MPa) -0,590 

at,y,i
top
a W/M (MPa) -2,19 

at,y,i
top
a W/M (MPa) -10,96 

ab,y,i
bottom
a W/M (MPa) 38,708 

ab,y,i
bottom
a W/M (MPa) 41,41 
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Table 3. The stresses in upper and lower fibers of concrete plate and steel beam in time 

t according Numerical Methods and AAEMM(Bažant) 

Stress in time t according: 

(NUMERICAL METHOD) 
0t = 60 days 

t =36561days  

Stress in time t according: 

AAEMM(Bažant) 
t = 36561 

days 

0M (kNm)  1237 
0M (kNm) 1237 

    
( ) ( )up c c

c c
c c

N t M t
z

A I
        (MPa) -1,139 ( ) ( )up c c

c c
c c

N t M t
z

A I
     (MPa) -1,128 

( ) ( )down c c
c c

c c

N t M t
z

A I
     (MPa) -0,596 ( ) ( )down c c

c c
c c

N t M t
z

A I
     (MPa) -0,608 

( ) ( )up c a
a a

a a

N t M t
z

A I
    (MPa) -11,394 ( ) ( )up c a

a a
a a

N t M t
z

A I
  

 (MPa) -11,41 

( ) ( )down c a
a a

a a

N t M t
z

A I
  

 (MPa) 41,615 ( ) ( )down c a
a a

a a

N t M t
z

A I
    (MPa) 41,387 

The stresses in upper and lower fibres of concrete plate and steel beam we obtain in time t  

using the formulae which is known from the engineering discipline  (strength of material) as 
follows: / ( ) ( )up down c c

c c
c c

N t M t
z

A I
     and / ( ) ( )up down c a

a a
a a

N t M t
z

A I
  

, where: 0 ,( ) ( ) ( )c c c rN t N t N t   ; 

0 ,( ) ( ) ( )a a a rN t N t N t   ; 0 ,( ) ( ) ( )c c c rM t M t M t   ; 0 ,( ) ( ) ( )a a a rM t M t M t    

zc and za – distance from the mass center of concrete plate and steel beam to their upper and 
lower fibres. 
 

9. CONCLUSION 
The results obtained by the AAEM method of Bažant are completely comparable with the 

results based on numerical method according to the EC2 provision and the method of Dischinger 
(EMM) recommend in EC4. 
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АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИЯТА 

НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ ВЪВ ФЛОРИДА 
 

Иван Павлов1 
 
 
 

ANALYSIS ON THE PROBABLE CAUSES OF THE FAILURE OF A 
PEDESTRIAN BRIDGE IN FLORIDA 

 
Ivan Pavlov1 

 

Abstract: 
In the present article an analysis of the hypotheses of the probable causes for the collapse of a 
pedestrian bridge in Florida during its execution is conducted. A view of the author about of the 
failure’s cause is also presented.  

Keywords: 
Failure, Collapse, Reinforce Concrete Bridge. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
На 15 март 2018 г. около 13:47 ч. частично построен пешеходен мост, пресичащ 8 

лентов път в Маями, Флорида, претърпява авария и се разрушава. Вследствие на това 53-
метровия мост пада от височина 5,60 m върху пътното платно, където затиска 8 
автомобила. В резултат на това един работник и 5 пътника са загинали, а още четири 
работника и четири пътника са ранени (фиг.1 и фиг.2). 

 

Фигура 1. Изглед на разрушения мост от югозапад [1] 
                                                 
1 Иван Павлов, доц. д-р инж., катедра „Строителство на сгради и съоръжения”, Архитектурен факултет, 
ВСУ „Черноризец Храбър”, 9007 Варна, к.к. „Чайка”, ул. „Янко Славчев” 84, e-mail: ivanpavlov@vfu.bg; 
  Ivan Pavlov, Assoc. Prof. PhD Eng., Department of Construction of Buildings and Facilities, Faculty of Architecture, Varna Free 
University „Chernorizets Hrabar“, 84 Yanko Slavchev Str., 9007 Varna, Bulgaria; e-mail: ivanpavlov@vfu.bg. 
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Фигура 2. Изглед на разрушения мост от северозапад [2] 
 

2. ДАННИ ЗА СТРОЕЖА НА МОСТА 
Мостът е предвиден да свързва Florida International University със студентския 

кампус и да бъде завършен в началото на 2019 г. и се е изпълнявал чрез ускорен метод за 

строене с цел да се намали времето за прекъсване на автомобилния трафик. На 10-ти март 

2018г. основната секция от моста, предварително изпълнена на съседна площадка, е 

придвижена със специализиран транспорт и положена върху опорите в двата края на 

пътното платно (фиг.3). През това време пътят е бил затворен. Веднага след това по план, 

докато все още временното подпиране не е премахнато, е изпълнено освобождаване на 

предварителното напрягане в двата края на моста. В момента на аварията на 15-ти март 

екип на строителите е бил върху конструкцията и са извършвали действия относно 

диагонален елемент 11. Тъй като се е използвал кран, две от лентите за движения са били 

затворени. 

  

Фигура 3. Транспортиране на основната секция на моста [3] 
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3. КОНСТРУКЦИЯ НА МОСТА 

Конструкцията на моста се състои от 2 секции. Основната секция над главния път е с 

дължина 175 фута (53 m) и е изпълнена предварително на строителна площадка в близост 

и превозена до местоположението на моста и монтирана върху готовите опори. 

Допълнителната секция е с дължина 99 фута (30 m) и по план е предвидена да се изпълни 

на място. Пилонът е с височина 109фута (33 m) [4]. В момента на аварията е била 

изпълнена и монтирана само основната секция. 
Носещата конструкция представлява нестандартна интерпретация на традиционен 

гредови мост, частично подсилен със серия от ванти (фиг. 4). Мостът е проектиран да 

изглежда като вантов мост, където подовата конструкция се поддържа от кабели, 

захванати към висока кула. По проект, обаче, „кабелите”, изпълнени от метални тръби, 

служат само за украса. Цялото натоварване се поема от прътовата диагонална решетка, на 

която с цел да наподобява вантов мост, диагоналите са подравнени с тръбите от пилона. 

 а) 

 б) 

Фигура 4. Конструктивна схема на моста в надлъжно (а) 
и напречно (б) направление с отбелязано мястото на поява на разрушение [4] 

 
Конструирането на елементите в края, където се е случила аварията, е представено 

на фиг. 5 до фиг. 7. 
Всички елементи на основната секция (под, диагонали и козирка) са предвидени да 

бъдат напрегнати в даден етап на строителството, като всички диагонали по план са 

напрегнати по време транспортирането и монтажа на секцията. В частност диагонал 10 е 

напрегнат с 4 пръта по 389 kips (1730 kN) или общо 1556 kips (6920 kN), а диагонал 11 е 

напрегнат с 2 пръта по 280 kips (1245 kN) или общо 560 kips (2490 kN) (фиг. 8) [4]. 
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Фигура 5. Конструктивна схема на моста в мястото на поява на разрушение [4] 

 

 

Фигура 6. Схема на разположение на предварителното напрягане [4] 
 

 

Фигура 7. Детайл на връзката между елементи 11 и 12 [4] 
 

 

Фигура 8. Данни за предварителното напрягане на елементи 10 и 11 [4] 
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4. РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТА 

Разследването на аварията се осъществява от Националната комисия по транспортна 

безопасност (NTSB). В интерес на разследването комисията е забранила публикуването на 

всякакви материали в тази връзка, датиращи след 19 февруари 2018 г. До този момент има 

публикуван само един официален предварителен доклад, както и видео от мястото на 

инцидента. В този доклад от 23 март 2018 г. се дава изключително оскъдна информация, 

като единствено е посочена поява на пукнатини в диагонал 11 един месец преди 

инцидента (фиг. 9). 

 

Фигура 9. Документирани пукнатини в елемент 11 от 24 февруари 2018 [1] 
 
От официалното видео могат да се видят няколко детайли за настъпилите 

разрушения и повреди в елементи след аварията (фиг. 10). 
 

   

   

Фигура 10. Снимки от настъпилите повреди и разрушения [5] 
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5. ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИЯТА НА МОСТА 

Поради забраната за публикуване на информация относно инцидента не бяха 

известни актуалните планове на мостовата конструкция. В последствие тези планове 

станаха достъпни, след като местен вестник по Закона за достъп до публична информация 

е изискал проектите и ги е предоставил на строителните инженери да разследват 

независимо причините за аварията на моста. Цялата останала информация, която се 

разпространява в интернет, представлява догадки и не може да се счита за достоверна. 
За момента на инцидента съществува любителско видео (фиг. 11), от което се вижда, 

че аварията се случва в зоната на диагонали 10 и 11 и дава основание за по-точен анализ 

на инцидента. 

 

Фигура 11. Кадър от любителско видео на инцидента [6] 

След предоставените конструктивни планове се появиха множество хипотези за 

вероятната причина за аварията, като най-сериозните могат да се обобщят в следните: 
 Разрушението настъпва в момент, в който има работници при връзката между 

диагонали 10 и 11, осъществяващи някаква работа със системите за напрягане, и 

аварията е в резултат на тяхната дейност. За съжаление не е ясно точно каква 

дейност са извършвали работниците, но се спекулира, че са извършвали напрягане 

на диагонал 11, за да затворят появили се сериозни пукнатини (фиг. 11); 
 Разрушението настъпва в диагонал 11 с превишаване на носещата му способност на 

натиск вследствие на неправилно проектиране или вследствие на допълнително 

напрягане, извършено от работниците в момента на аварията (фиг. 11); 
 Разрушението настъпва във връзката между диагонали 10 и 11 поради неправилно 

конструиране на напрягането и пресичането на прътите за напрягане, което се 

счита за причина за концентрация на големи напрежения и поява на разрушение в 

бетона в тази зона (фиг. 6);  
 Разрушението настъпва в козирката при връзката между диагонали 10 и 11 поради 

недостатъчна дебелина на горната плоча и вследствие на напрягането плочата в 

непосредствена близост се разрушава от срязване (фиг. 10); 
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 Разрушението настъпва в подовата конструкция в долния край на диагонал 10 

поради възможна поява на пукнатини при транспортиране, вследствие на което 

опънните напрежения са превишили носещата способност на опън на долната 

плочата, тъй като тя все още не е била напрегната (фиг. 3); 
 Разрушението настъпва в диагонал 11 от вероятно изпълнено несиметрично 

напрягане и поява на огъващ момент. Основание за това се счита отделянето на 

долния напрегнат прът от сечението на колоната (фиг. 10). 
Всяка от хипотезите е подкрепена от анализи, част от които са илюстрирани чрез 

диаграми и изчисления, друга част могат да се считат за спекулативни. Най-
разпространени в интернет пространството са първите две хипотези. 

6. ХИПОТЕЗА НА АВТОРА 
Авторът счита, че може да се разсъждава и върху друга вероятна хипотеза за 

аварията. Според нея разрушението настъпва поради недостатъчна носимоспособност на 

срязване при връзката между диагонал 11 и подовата плоча, дължаща се на липсата на 

монолитно сечение на това място поради наличието на работна фуга между елементите на 

диагоналната решетка и подовата конструкция. При много малкия ъгъл на диагонал 11 

почти цялата натискова сила се явява като срязваща сила между диагонала и подовата 

плоча и при така конструираната връзка и наличие на прекъсване на бетонирането, тази 

срязваща сила остава да се поеме само чрез триене и от малката вертикално 

разположената армировка във възела (фиг. 7), което не дава достатъчна 
носимоспособност. Основание за това е и наскоро разпространената от пресата снимка на 

този възел два дни преди аварията, според която първоначалните пукнатини във възела 

значително са нараснали и съвсем отчетливо се вижда тази работна фуга. 

 

Фигура 12. Снимка на пукнатините при връзката между елемент 1 
 и подовата конструкция от 13 март 2018 [7] 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Независимо, че съществуващ значителен брой хипотези са настъпилата авария, 

окончателната причина ще стане известна след публикуването на окончателния доклад на 

Националната комисия по транспортна безопасност (NTSB).  
Много инженери считат, че проектираната конструкция е доста смела, като 

проектантите и строителите може би не са отчели сериозността на появилите се 

пукнатини още преди монтажа на основната секция, както и наличието на редица 

недостатъци на избраната конструктивна система, нейното голямо тегло и липса на 

подсигуряване срещу аварии. Въпреки това този инцидент може да послужи за 

усъвършенстване на нормативната база с оглед на проектиране на по-сигурни 

конструкции в бъдеще.   
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STUDY ON THE EFFECT OF TRANSVERSE CONFINEMENT 
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Abstract: 
In the present article, a study on the effect on the stressed state and bending capacity of 
reinforced concrete beams with transverse confinement of concrete in the compression zone is 
conducted. The results for chosen rectangular cross sections with different longitudinal and 
transverse reinforcements are presented. The effects of the concrete class and applied 
reinforcement are also analyzed and some recommendations about the reinforcement detailing 
are given. 
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PARK OF CONSTRUCTION COMPANY 
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Abstract: 
In terms of construction production in Bulgaria, the possibilities for timely and quality execution 
of an efficient building process through modern technologies largely depends on the technical 
condition and the preparation of the machine park. Engineers responsible for the control and 
maintenance of construction machinery should be well aware of current approaches and trends 
in the field, which are mainly required through new regulatory documents, standards, technical 
achievements and innovations in building practice. The present paper offers a modern approach 
to controlling the technical condition and engineering support of building machinery for 
construction companies, which aims to help the more efficient operation of the available 
construction machines as well as to improve the possibilities for timely and quality execution of 
the construction processes. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Строителният процес представлява една своеобразна трансформация на 

предварително разработен проект в реална строителна конструкция, което се осъществява 

чрез участието на хора, материали, както и с помоща на различни строителни машини и 

оборудване. Установено е, че един от основните причинители за закъснения и нарушения 

в сроковете за изпълнение на производствените планове на съвременните строителни 

фирми е именно възникването на непредвидени (аварийни) откази на строителните 

машини и оборудване [1], което води до продължителни прекъсвания и нарушения на 

стрителните процеси, а оттам и до финансови загуби. За минимизирането на подобни 

негативни ефекти от непредвидени откази на машините е необходимо възприемането на 

правилна (оптимална) стратегия при управлението на машинния парк, което е неизменно 

свързано с установяването на ефективни Програми за ремонт и поддръжка. От друга 

страна е установено, че степента на оптималност на Програмите за ремонт и поддръжка на 

машините оказва съществено влияние и върху общите разходи за машинния парк на 

фирмата, тъй като разходите за ремонт представляват около 37% част от общите разходи 

[2]. Предвид това, не е препоръчително големи строителни фирми, изпълняващи 

отговорни строителни дейности, да оперират без наличието на предварително разработена 

стратегия за управление, ремонт и поддръжка на машинния парк.  
Основната цел на настоящата разработка е да предложи един съвременен подход за 

разработка на ефективни Програми за ремонт и поддръжка на машинния парк, изразяващ 

се в следването на някои основни принципи и правила. В края са изложени важни изводи, 

аспекти и препоръки, свързани с ремонта и техническата поддръжка на машинния парк, 
които трябва да подпомогнат инженерите-мениджъри при решаването на следните важни 

цели, свързани с организацията на ремонта и поддръжката на машинния парк, а именно: 

изразходване на възможно най-малко разходи за ремонт и поддръжка на машините; 

качествено и навременно изпълнение на предстоящите строителни процеси с помоща на 

наличните машини; постигане на максимален експлоатационен живот и ефективност от 

ползването на машините. 
 

2. ИЗЯСНЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ВАЖНОСТ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РЕМОНТ 

И ПОДДРЪЖКА 
Основната цел на поддръжката и ремонта на машините е да се гарантира 

необходимото ниво на надеждност и степен на безопасност по време на експлоатация, 

както също и поддържане на определени експлоатационни показатели. Разработки, в 

които се разглеждат специфични въпроси, свързани с анализ на работни характеристики 

на строителни машини са разгледани в [3] и [4]. Нивото и качеството на извършваните 

дейности по ремонт и поддръжка оказва силно влияние върху запазване на работните 

характеристики на машината, безопасността при работа, качеството на изпълняваните 

работи от съответната машина, производителността, както и върху поддържането на 

организирана база данни за извършените ремонтни дейности и поддръжка. 
Продължителността на физическия живот на стоителните машини зависи до голяма 

степен от ефективността на възприетите Програми за ремонт и поддръжка. Правилната 

поддръжка и ремонт на машината могат значително да възпрепиятстват факторите на 

физическо стареене у компонентите на машината, а оттам да доведат и до по-дълъг 
физически живот. От друга страна, икономическият живот на машина представлява такъв 
период от време (значително по-кратък от физическия живот), през който най-
печелившият вариант за строителната фирма е именно този, да осъществява 
експлоатацията на въпросната машина. Икономическият живот на машината е основният 
показател, на база на който трябва да бъде определен пределният срок за ползване, след 
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който да се извърши  замяна на машината с нова. Установено е, че икономическият живот 

на машината завършва в момента, когато общите разходи (капиталови разходи + 

експлоатационни разходи) достигнат своя минимум [5]. След изтичането на 

икономическия живат на машината се наблюдава голямо нарастване на 

експлоатационните разходи, изразяващи се основно в разходи за ремонт и поддръжка на 

машината. Количественото определяне на икономическият живот трябва да бъде 

извършено прецизно, с използване на всички познати принципи и методи на инженерната 

икономика [6, 7]. Съгласно [5] върху продължителността на икономическия живот на 
машината най-съществено влияние оказват разходите за ремонт и поддръжка, което 

налага тяхната оптимизация и правилно управление.  
Годишните разходи за ремонт и поддръжка на строителните машини могат да бъдат 

изразени като процент от годишните разходи за амортизация, а също могат да бъдат 

изразени и като независими разходи [5]. 
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където: ][,, лвP iГОД са разходи за ремонт и поддръжка през i-тата година от 

икономическия живот на машината; 
][годm общата продължителност на икономически живот на машината; 

iN пореден номер на съответната година от икономическия живот на машината, 

представени във възходящ ред; 
][, лвРОБЩ общи ремонтни разходи за машината, които могат да бъдат изчислени по 

зависимостта: MPОБЩ CkР * , където: 

][лвCM пазарна цена на машината; 

Рk коефициент на ремонтните разходи, който може приблизително да се приеме, че в 

общия случай варира в диапазона от 35% до 80% от цената на машината, като неговата 

стойност зависи от типа на машината и конкретните условия на експлоатация. За някои 

често използвани видове строителни машини Рk  е определен в таблица 1 [8]; 

][,, лвР iАМ амортизационни отчисления за ремонт и поддръжка на машината през i-тата 

година от икономическия живот, който може да бъде изчислен по зависимостта: 

iРiАМ AkР *,  , където: 

][, лвAi амортизационни отчисления за отчетна стойност за i-тата година, изчислени по 

линеен метод. 

Таблица 1. Коефициент на ремонтните разходи “ Рk ” изразен в % 

Тип на машината 
Условия на експлоатация 

Леки Средни Тежки 
Скрепер 42% 50% 62% 
Колесен влекач  37% 45% 60% 
Пневмоколесен челен товарач 45% 55% 62% 
Верижен влекач с общо предназначение 40% 60% 80% 
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3. ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИТЕ 

Основните четири стратегии за ремонт и поддръжка на машините, които могат да 

бъдат възприети от строителните фирми в зависимост от конкретните условия на работа 

са представени по-долу. Важно е да се уточни, че в разглежданите дейности по поддръжка 

не влизат рутинно извършваните дейности по експлоатационна поддръжка (подмяна на 

филтри, масла, ремъци, вериги, съединители, гуми и др.), които са характерни и неизменно 
свързани с нормалната експлоатация на съответния вид машина. 

3.1.Стратегия на превантивна поддръжка 
Това е поддръжка, която трябва да се извършва предварително, преди да настъпи 

нежеланото събитие – дефект, отказ или нарушаване на работа. Целта е машината да бъде 

поддържана в определено (минимално изискуемо) ниво на работните параметри, което 

обикновено бива определяно въз основа на анализ на кривата на отказите. За дейностите 

по превантивна поддръжка трябва да има предварително разработени и документирани 

процедури (графици) за изпълнение на конкретните дейности, при изготвянето на които е 

препоръчително да се отчита и досегашната натрупана историческа база данни от 

работата на машината (или на други подобни машини). За всяка дейност по превантивна 

поддръжка (включена в графика) трябва да са предварително специфицирани 

необходимите материали, труд, инструменти и оборудване. В превантивната поддръжка 

обикновено са включени дейности като: смазване, почистване, настройка, подмяна на 

износени компоненти, инспекции, тестване и др. Всички дейности по “превантивна 

поддръжка” се предполага, че трябва да бъдат извършвани с честота най-малко по веднъж 

на 1 година (или по-често). 

3.2. Стратегия на реактивна поддръжка (работа до отказ) 
При нея не се извършват предварително планирани дейности по поддръжка. Такива 

се предприемат чак при настъпване на отказ на машината и/или компонента, при което в 

повечето случаи дефектиралият компонент се подменя с нов. 

3.3. Стратегия на прогнозираща поддръжка 
Изразява се в извършването на редица мониторингови дейности и дейности по 

измерване на технически параметри в определени компоненти и/или установен брой, 
предварително подбрани, ключови места от конструкцията на машината, чрез което се 
реализира наблюдение в реално време (on-line) на реалното експлоатационно състояние на 
машината. Целта е да се установи и прогнозира дали в установен бъдещ период от време 
съществува опасност/риск въпросната машина да даде отказ, както и да се предприемат 
предварително нужните ремонтини действия и мерки по поддръжка, чрез което да се 
предотвратят негативните последици от непредвиден отказ. Ремонти или замени на 
компоненти от машината при прогнозираща поддръжка се планират за извършване 
предварително, като по възможност стремежът е да не се нарушава нормалната работа. 
Прогнозиращата поддръжка дава възможност да бъдат построени графики на изменение 
във времето на наблюдваваните параметри, както и да бъдат прогнозирани тенденциите на 
деградация, за да могат предварително (навременно, преди настъпването на отказ) да 
бъдат планирани нужните ремонти. Към прогнозираща поддръжка на машините се 
препоръчва да се премине, чак след като вече е налице установена превантивна 
поддръжка. В прогнозиращата поддръжка обикновено са включени дейности като: 
вибрационен анализ, температурен анализ, анализ на работни течности, ултразвуков 
безразрушителен контрол, контрол на електрическото състояние и др. 

3.4. Стратегия с “дублиране” на машините с резервни 
При нея трябва да се осигури друга (втора) машина от същия тип, която също трябва 

да се инсталира/монтира в съответното място на работа. За реализирането на тази 
стратегия има два варианта: или резервната (дублираща) се намира в неработно изчакващо 
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състояние (stand-by) или двете машини (основната и резервната) работят едновременно на 
50% натоварване. 

3.5. Стратегия с планиране на големи ремонти на машината (основни ремонти) през 

определени интервали от време 
Извършва се по предварително планиран график, при което се извършва цялостна 

инспекция на състоянието на машината и пълно техническо обслужване на всички 
компоненти, при които е необходимо. Целта е да бъде постигнато максимално пълно 
възстановяване на работоспособното състояние и работни характеристики близки до 
проектните. 

 

4. СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ЗА КОНТРОЛ И ИНЖЕНЕРНА ПОДДРЪЖКА НА 

МАШИННИЯ ПАРК  
Инженерите-мениджъри отговарящи за управлението на машинния парк на 

строителната фирма имат за разрешаване няколко основни задачи: да определят 
оптималната стратегия за ремонт поддръжка на машините; да разработят, утвърдят и 
назначат нужните програми и графици за ремонт и поддръжка; да определят обема на 
необходимата работа по ремонт и поддръжка на машините; да осигурят необходимите 
ресурси (материали, оборудване, хора и др); да определят и организират начина за 
документиране на резултатите от поддръжката и ремонта и т.н. Основните източници на 
информация при разработването на Програми за поддръжка на машинния парк на 
строителната фирма трябва да бъдат препоръките, указанията и инструкциите дадени от 
производителите на отделните машини, както и изискванията в законите, нормативните 
документи и изискванията за безопасност в съответната област. Но може също така да се 
потвърди, че пред инженерите-мениджъри, които са отговорни за управлението на големи 
машинни паркове стоят за разрешаване също и няколко дъпълнителни важни въпроси, 
свързани с установяването на оптимално ефективни комплексни Програми за ремонт и 
поддръжка на целия машинен парк. Счита се за препоръчително подходът за разработване 
на тези комплексни Програми за поддръжка и ремонт на машинния парк да съблюдава 
долу изложените принципи, правила и препоръки. 

4.1. Избор на цялостна стратегия за ремонт и поддръжка на машинния парк 
При избора на стратегия за ремонт и поддръжка на машинния парк трябва да бъдат 

взети под внимание следните предимства и недостатъци на различните стратегии: 
-   Стратегия на превантивна поддръжка – предимствата на тази стратегия са, че има 

възможност да се работи по утвърден график и да се извърши добра предварителна 
подготовка, както и наличието на по-малко непредвидени прекъсвания на работата 
(откази) на машините и ниски разходи за отстраняване на откази, като цяло. 
Недостатъците се изразяват в това, че се налага извършването на много големи 

извънредни разходи във връзка с по-честите дейности по поддръжка, както и това че се 

изисква по-дълго време за предварително планиране и подготовка на дейностите по 

поддръжка. Препоръчва се подобна стратегия да бъде прилагана при наличие на сложни и 

скъпи машини, при големи машинни паркове, както и при изпълнение на важни и 

отговорни производствени задачи; 
- Стратегия на прогнозираща поддръжка - предимствата на тази стратегия са, че 

могат да се очакват много малко прекъсвания на работата на машината за извършване на 

поддръжка и ремонт, по-малко непредвидени прекъсвания на работата (откази), поради 

което машината може да се използва по своето предназначение през почти целия жизнен 

цикъл, както и по-ниски разходи за ремонт и отстраняване на откази. Недостатъците се 

изразяват в много големите извънредни разходи за извършване на мониторинг на 

състоянието на машината, измервания в реално време и направа на прогнози, както и 
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големите разходи за закупуване на специализирано оборудване и измервателна техника, 

разходи за обучение на персонала и осигуряване на висококвалифицирани кадри по 

поддръжката. Препоръчва се подобна стратегия да бъде прилагана при използване на 

особено скъпо машинно оборудване, при критично важни машини за успешната 

реализация на цялостния строително-производствен процес, както и при големи машинни 

паркове с важни и отговорни производствени задачи; 
- Стратегия на реактивна поддръжка – основно предимство тук са минималните 

разходи за поддръжка до настъпване на първия отказ на машината. Основни недостатъци 

са наличието на непланирани прекъсвания на работата поради настъпване на откази, както 

и големите разходи за ремонт при отстраняване на всеки отделен отказ. Препоръчва се 

подобна стратегия да бъде прилагана за сравнително малки машини или машини с по-
ниска цена, както и при не много много отговорни строително-производствени задачи; 

- Стратегия с “дублиране” на машините с резервни – предимствата на тази стратегия 

са, че почти не се наблюдават непредвидени прекъсвания на строително-производствения 

процес поради внезапни откази на машините, както и това че има повече време, за да се 

ремонтира дефектиралата машина. Основните недостатъци на тази стратегия се изразяват 

в много големите извънредни разходи, поради необходимостта от закупуване и монтаж на 

два броя еднакви машини, както и това че съществува риск от повреда и стареене на 

резерваната машина по време на дългия период на изчакване. Препоръчва се подобна 

стратегия да бъде прилагана само при изпълнение на изключително отговорни 

строително-производствени задачи, както при критични машини с особена степен на 

важност;  
- Стратегия с планиране на големи ремонти на машината (основни ремонти) през 

определени интервали от време – предимство тук е, че има възможност ремонтните 

дейности да се извършват по утвърден график с възможност за добра предварителна 
подготовка, това че има по-малко на брой планирани прекъсвания на работата за 

поддръжка и ремонти, както и възможността по време но основния ремонт да бъде 
извършена цялостна инспекция на машината. Недостатъците на тази стратегия се 

изразяват в това, че се изискват повече време и усилия за планиране на основния ремонт, 

както и това че през основния ремонт се губи повече време, през което често пъти са 

нужни повече работници (подизпълнители). Препоръчва се подобна стратегия да бъде 

прилагана при машини със сезонен режим на ползване, както и за машини, при които има 

периоди със слаба натовареност на капацитета. 
Препоръчва се инженерите-мениджъри отговарящи за управлението на машинния 

парк да вземат решението за оптимална стратегия за поддръжка и ремонт, въз основа на 

предварително извършен анализ на машинния парк. Анализа следва да включва: 1.Анализ 

на машинния парк и строитрлнитр и монтавните работи за определяне на “критичните 

машини” за строително-производствените процеси. 2.Анализ и оценка на степента на 

надеждност и кривите на отказите на “критичните машини”; 3.Анализ и оценка на 

реалното време за работа на “критичните машини” в рамките на един работен ден, работна 

седмица, месец и т.н., на база анализ на строително-производствените планове; 4.Анализ 

на наличните резервни части и оценка на необходимостта от евентуална “извънредна” 
поръчка на резервни части, при евентуален непредвиден отказ; 5.Анализ и оценка на 

реалното време за доставка на резервните части; 6. Анализ на реалната времева 

продължителност на отделните дейности по ремонт и поддръжка на машините 

(сравняване с указаните данни от производителя); 7.Анализ и оценка на реалната времева 

продължителност на времето за прекъсване на работата на “критичната машина” за 

ремонт при непредвиден отказ, което трябва да бъде извършено за два случая – ремонт на 

машината “на място” и ремонт след транспортиране в ремонтен цех. 
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4.2. Оптимизиране на разходите за ремонт и поддръжка на машините 

Инженерите-мениджъри управляващи машинния парк трябва да извършат анализ на 

динамиката на изменение във времето на експлоатационните разходи (в т.ч. и разходите за 

ремонт и поддръжка), както и анализ на тяхната чувствителност спрямо всеки един от 

входните влияещи фактори. Въз основа на това трябва да бъдат установени техните 

оптимални стойности, както и да бъде изчислена продължителността на икономическия 

живот на машината, което да бъде указано със  съответната степен на достоверност 

(доверителен интервал). 

4.3. Планиране на момента от време за подмяна на дадена машина/компонент с нов 

на база на икономическия живот 
Инженерите-мениджъри управляващи машинния парк трябва да установят точният 

момент от време (trigger point), в който от страна на фирмата трябва да бъдат предприети 

нужните стъпки към замяна на старата машина/компонент с нови. Този момент от време 

(trigger point) обикновено се съобразява с момента на изтичането на икономическия живот 

на машината с необходимия интервал от време в предварение (запас), нужен за доставката 

на новата машина/компонент, което също трябва да се указва със  съответната степен на 

достоверност (доверителен интервал). 

4.4. Планиране на нужните дейности за инспекция и контрол на състоянието на 

машините за осигуряване на нужното ниво на безопасност и надеждност 
Инженерите-мениджъри управляващи машинния парк имат за задача да организират 

всички нужни дейности по техническа инспекция и контрол на състоянието на машините 

включени в съответните инструкции и програми, които трябва успешно да кореспондират 

с разработените Програми за ремонт и поддръжка, чрез което да може да бъде осигурена 

експлоатацията на машината с необходимото ниво на надеждност и степен на 

безопасност. Факт е, че по-голямата част от причините, поради които се налага 

извършване на ремонтни дейности върху машината произтичат именно от извършени 

преди това технически инспекции върху същата машина. Инспекциите на машините в 

общия случай имат следните цели: 
1. Да се провери дали машината отговаря на нужните изисквания за безопасност, 

съгласно изискванията на приложимите стандартите и нормативни документи. 

Инспекциите трябва да включват (обхващат) всички важни компоненти и места от 

машината, които се предполага че може да имат влияние върху безопаснсостта; 
2. Да се провери начинът по който работи машината, както и да се оцени дали 

работните характеристики на машината отговарят на проектните и предварително 

дефинираните изисквания; 
3. Да бъдат предварително установени евентуални рискове свързани с машината, 

които има опасност в бъдеще да причинят аварии и злополуки, както и да се 

набележат мерки за тяхното отстраняване; 
4. Да бъде събирана статистическа информация от инспекциите (база данни), която в 

бъдеще да бъде използвана като помощно средство за предприемане на мерки за 

повишаване нивото на безопасност. 
При извършване на една пълна техническа  инспекция на състоянието на машината 

има възможност да бъдат установени “коренните причинители” за всички минали, 

настоящи и бъдещи откази и дефекти. В една пълна техническа  инспекция на състоянието 
на машината могат да бъдат включени следните дейности (където е приложимо):  

 визуална инспекция - извършване на периодични обходи за констатиране на липси 

и дефекти визуално (липса на защитни предпазители, скъсани ремъци, 

недопустими износвания, отчупвания и др.); 
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 анализ на работни течности (смазки, масла в хидравлична трансмисия, охлаждащи 

течности и др.) – извършват се различни видове анализи върху предварително 

взети проби от работните течности, като химичен анализ, анализ за откриване на 

замърсители и др.; 
 анализ на вибрационното състояние – резултатите от подобен анализ дават 

възможност проблемите у машината да бъдат установени преди да е настъпил 

моментът за отказ, както също и да бъде установено (локализирано) мястото на 

повредата. Резултатите от вибрационните анализи е препоръчително да бъдат 

сравнявани с резултати от предишни измервания;  
 анализ на температурното състояние (температурен контрол) – измерените работни 

температури на специфични компоненти (лагери, двигатели и др) се сравняват с 

предварително зададени референтни стойности;  
 експлоатационно-динамичен анализ на машината за проверка на определени 

работни параметри дали отговарят на предварително зададени стойности;  
 електрически мониторинг за проверка на безопасността и работоспособността на ел 

инсталацията на машината; 
 безразрушителен контрол в определени места от носещата конструкция (заваръчни 

съединения, критични точки и др.); 
 измерване и анализ на нивото на шум – стандартът ISO 9612:1997 [9] задава 

подходите за измерване при оценка на нивото на шум на работното място, докато 

Европейската Директива 2003/10/ЕО “Шум на работното място” установява 

минимални правила за защита на работниците срещу рискове за тяхното здраве и 

безопасност, които произтичат или могат да произтекат от експозиция на шум, и 

особено срещу рискове за увреждане на слуха; 
 измерване на размери и степен на износване – извършва се при: триещи се 

повърхнини, въртящи се части и възвратно-постъпателно движещи се части в 

машините, които да бъдат сравнени с предварително зададени допустими 

стойности; 
 измерване и анализ на определен работен параметър на машината – чрез измерване 

на определен работен параметър и сравняване с референтни стойности и резултати 

от предишни измервания има възможност да бъдат установени тенденции към 

влошаване на  работните характеристики, загуба на ефективност и др, които може 

да се дължат на дефектирал и/или износен компонент. 
Обемът на необходимата работа по инспекция и контрол на състоянието 

“критичните машини” трябва да бъде заложен като “критичен обем работа” в общия обем 

работа, на който трябва да бъде обърнато специално внимание. 

4.5. Периодичен анализ на натрупаната база данни за минали откази на машините за 

оценка на ефективността на съществуващите програми за ремонт и поддръжка 
Анализ на отказите на строителни машини и оборудване може да бъде извършен 

чрез използване на общоизвестните статистически методи от теорията на надеждността 
[10]. За извършване на анализ на отказите на машините е се препоръчва предварително да 

бъде извършена прецизна обработка и анализ на събраната база данни с наличните 

регистрирани дефекти и откази. Статистическата обработка на данните спомага да бъдат 

набелязани слабите места, върху които трябва да се обърне внимание при актуализацията 

на съществуващите Програми за ремонт и поддръжка. Един от възможните анализи, който 

може да бъде извършен при статистическата обработка на данните е т.нар. тест за 

стареене (тест на Лаплас) [11]. Този анализ се използва за сравнение на хомогенния 

процес на Поасон, който предполага експоненциално разпределение и постоянна 

интензивност на отказите (t) с нехомогенния Поасонов процес. 
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където: N е броят на регистрираните откази на машината за на разглеждания период от 

време; iT  е денят в който настъпил съответния отказ в хронологичен ред в рамките на 

разглеждания период от време; NT е денят на последния отказ на машината в рамките на 

разглеждания период от време. 
Ако изчислената стойност на параметъра LU  се получи с голяма абсолютна 

стойност, то това означава, че регистрираните откази не са експоненциално разпределени, 

т.е. налице е нехомогенен процес на Поасон. Ако получената стойност LU  е отрицателна, 

то времето между отделните откази на времедиаграмата се увеличава, а ако LU е 

положително число, то това значи, че времето между отказите намалява на 

времедиаграмата. Резултатите основно се използват като индикатор, дали машината е 

навлязла в крайната фаза на своя експлоатационен живот и/или все още е в периода на 

нормално функциониране с постоянна интензивност на отказите  (t). С помоща на 

анализа на параметъра UL може също да бъде оценено, дали съществуващите Програми за 

ремонт и поддръжка на машината имат нужната степен на ефективност, както и да се 

определи необходимостта от подобряване на съществуващите Програми за ремонт и 

поддръжка. 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящата разработка представя подход за разработка на ефективни Програми за 

ремонт и поддръжка на строителни машини, изразяващ се в спазването на основни 

принципи, правила и препоръки, които трябва да подпомогнат инженерите-мениджъри 

при разрешаването на важни въпроси, свързани с комплексното управление на целия 

машинен парк на строителната фирма.  
Въз основа на горе изложеното могат да бъдат направени следните по-важни 

заключения и изводи: 
5.1. Разработването на цялостните Програми за поддръжка на машинния парк на 

строителната фирма трябва да бъде извършено след като предварително е събрана 
всичката нужна информация от производителите на машините, което включва не само 

указанията и инструкциите към ремонта и поддръжката, но също и всички други 

необходими данни (работни характеристики, начин на работа и условия на работа, 

производителност, изисквания за безопасност, приложими норми и стандарти и др); 
5.2. Повечето от често извършваните рутинни и общи дейности по поддръжка на 

машините се препоръчва (по възможност) да се извършват от сътрудници на фирмата-
ползвател на машините. Само в случай, че има някакви по-специфични и по-сложни 

дейности по ремонт и поддръжка, може да се наложи дейностите да бъдат извършвани от 

производителя на машината; 
5.3. Избраната стратегия за ремонт и поддръжка на машиния парк трябва да бъде 

успешно интегрирана във всички нива на фирмено управление и да стане неизменна част 

от мениджмънта на строителните проекти, което ще спомогне за минимизиране на 

разходите и успешна реализация на строително-производствените планове, а оттам и за 

увеличаване на ползите и печалбите на фирмата. 
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ОСИГУРЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

НА СГРАДИ СРЕЩУ ПРОГРЕСИВЕН КОЛАПС 
 

Галина Соколова1 
 
 
 

PROVISION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
OF BUILDINGS AGAINST PROGRESSIVE COLLAPSE 

 
Galina Sokolova1 

 

Abstract: 
The phenomenon Progressive Collapse occurs when a local failure in a structural element 
causes overloading and consequential destruction in the adjacent elements, to the total collapse 
of the structure or to the disproportionate to the original cause parts of it. In the context of our 
time, providing the necessary robustness and alternative loading paths in the case of vertical 
load-bearing element loss scenario becomes extremely important. 
The report defines the basic descriptions related to the normative requirements for limiting the 
local damages in the structures, as well as the classification of the basic forms and mechanisms 
of destruction in the case of progressive collapse. The scope of future computational research 
and analyses to be conducted in the dissertation thesis is presented in the context of modern 
analyses of critical regions and fragments of structures. In conclusion some examples of 
collapsed buildings are summarized, and trough them the size of the destructions in terms of 
enormous human and material losses.  

Keywords: 
Progressive Collapse, Robustness, Disproportionate Collapse, Normative Requirements, Alternative 
Load Path Analyses. 
 
 

1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 
Броят на сградите с проявен непропорционален колапс във времето е сравнително 

малък, но последиците, които поражда по отношение на човешки и материални загуби са 

катастрофални. Нарастващата заплаха от терористични атентати в днешни дни прави 

задължително осигуряването на сградите срещу този тип разрушение. В тази точка са 

представени някои от примерите в историята за сгради, претърпели прогресивен колапс, 
които са подробно анализирани в литературата, а на базата на направените заключения за 

тяхното поведение, са направени промени в нормативните документи за осигуряване на 

сградите срещу този тип фатално разрушение. 

                                                 
1 Галина Соколова, докторант, инж., катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет, УАСГ, 
бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, е-mail: galq.sokolova@gmail.com; 
  Galina Sokolova, PhD Student, Eng., Department of Reinforced Concrete Structures, Faculty of Structural Engineering, 
UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; е-mail: galq.sokolova@gmail.com. 
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1.1. Административна сграда Murrah 

Един от най-шокиращите случаи на непропорционален колапс в историята е този на 

Murrah Building - административна сграда, намирала се в Оклахома Сити.  
Сутринта на 19 април, 1995 година, приблизително към 9:00 часа, камион, пълен с 

експлозив, паркира близо до северната фасада на административната сграда и се взривява 

(фиг. 1а). В резултат на експлозията и последващия колапс, 42% от конструкцията е 

напълно разрушена (фиг. 1б), при първоначално засегнати от взривната вълна 4% от 

конструктивните елементи. След този безпрецедентен акт на жестокост загиват 168 души, 

а над 680 са ранени. 

 
Фигура 1. Административна сграда Murrah, Оклахома Сити 

1.2. Универсален магазин Sampoong Department 
Sampoong Department е 5 етажна стоманобетонна сграда, намираща се в Южна Корея 

(фиг. 2а). На 29 юни, 1995 година тя се разрушава катастрофално, като причинява смъртта 

на 502-ма души и ранява 937. 
Експертизата след инцидента доказва, че лошо проектиране, изпълнение и 

експлоатация, са причинили непропорционалното разрушение на сградата. Оказва се, че 

най-фатално е претоварването на плочата на най-горния етаж, след като са били 

инсталирани нови климатични устройства, което е причинява продънване на няколко 

места в плочата на петия етаж и последващо разпространение на разрушението на цялото 

ниво. Динамичният товар от разрушените горни етажи претоварва долните нива и 

предизвиква прогресивен колапс тип „палачинка“ на цялата конструкция (фиг. 2б), за по-
малко от 20 секунди сградата е сравнена със земята.   

 

Фигура 2. Sampoong Department: а) Преди; б) След 

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ 

2.1. Непропорционален колапс [7] 
Този термин се използва за оценка на разрушението по определена мярка. Когато 

едно разрушение е непропорционално на първопричината, тогава то се определя като 
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непропорционален колапс. Използва се за оценка на щетите и не характеризира 

поведението на конструкцията.  
Разрушението може да бъде прогресивно по природа, но не е задължително да бъде 

напропорционално. 

2.2. Прогресивен колапс 
ASCE 7-10 [3] - Разпространението на първоначална локална повреда от елемент на 

елемент, предизвикващо, евентуално колапс на цялата конструкция или на 

непропорционална част от нея.  
GSA Gidelines [4] - Ситуация, при която разрушението на главен конструктивен 

елемент води до колапс на съседни елементи, което от своя страна води до допълнително 

разрушение. Следователно общите щети са непропорционални на първопричината. 
EN 1990 [1] - Този термин е индиректно дефиниран в EN 1990, където кодът третира 

основните изисквания, които конструкцията трябва да удоволетвори: „Конструкцията 

трябва да бъде проектирана и изпълнена по такъв начин, че да не бъде разрушена от 

събития, като експлозии, удар или последиците от човешки грешки в степен, която е 

непропорционална на първопричината.“ 
Терминът „прогресивен“ се отнася към поведението на конструкцията при 

разрушение. 

3. ФОРМИ НА РАЗРУШЕНИЕ ПРИ ПРОГРЕСИВЕН КОЛАПС [8] 

3.1. Прогресивен колапс тип „палачинка“ 
Когато капацитетът на вертикален носещ елемент се надвиши, това може да доведе 

до разрушение на цял участък от конструкцията, както е показано на фиг. 3а.  
Горната част от повредената конструкция започва да пада и да натрупва кинетична 

енергия (фиг. 3б). Силата на удара обикновенно надхвърля изчислителната 

носимоспособност на останалата конструкция (фиг. 3в). Ако подовата конструкция не е в 

състояние да устои на удара, колапсът продължава да се разпространява (фиг. 3г). 

 

Фигура 3. Етапи на разрушение при прогресивен колапс тип „палачинка [9] 
 

3.2. Прогресивен колапс тип „цип“ 
Загубата на един вертикален конструктивен елемент (фиг. 4а) преразпределя 

натоварването върху останалите елементи, разположени напречно на посоката на 
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разрушението (фиг. 4б). Ако носимоспособността на останалите елементи се надвиши, тъй 

като натоварването има динамичен характер, прогресивният колапс се индуцира (фиг. 4в). 
Този тип колапс се свързва и със загуба на устойчивост в останалите елементи. 

 

 

Фигура 4. Етапи на прогресивен колапс тип „цип“ [9] 

3.3. Прогресивен колапс тип „домино“ 
При този тип прогресивен колапс е характерно първоначалното преобръщане на 

един елемент, което води до трансформация на потенциалната енергия в кинетична, 

поради загубата на равновесие. Ако елементите, засегнати от преобърнатия също загубят 

равновесие, колапсът се разпространява в хоризонтално направление.  

3.4 Прогресивен колапс от загуба на равновесие 
Ако възникне първоначална повреда в критичен елемент, който стабилизира цялата 

конструкция, може да възникне прогресивен колапс (фиг. 5г). Характерно за този тип 

колапс е, че дори малки имперфекции или странично натоварване могат да го 

предизвикат. Най-често колапсът започва от силно натиснатите елементи (фиг. 5б), при 

които малко нарастване на натоварването води до големи деформации. 

 
Фигура 5. Етапи на прогресивен колапс от загуба на равновесие [9] 
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3.5. Комбиниран вид прогресивен колапс 

Формите на разрушение, които са разгледани по-горе са относително лесно 

разграничими и описани, но в някои случаи разрушението е комбинация от някои от 

основните типове прогресивен колапс. 
Например, непропорционалният колапс на административната сграда Murrah 

(Оклахома Сити, 1995 г.) е комбинация от прогресивен колпс тип „палачинка“ и 

прогресивен колапс тип „домино“. Характерна особеност на настъпилото разрушение е, че 

големите хоризонтални сили, предизвикани от първоначалния отказ на части от 

конструкцията, водят до преобръщане на други елементи.  

4. КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

4.1. Здравина  
Здравината на конструкциите се дефинира, като нечувствителност към локални 

повреди – конструкцията не може да се повреди до степен непропорционална на 

първопричината. Терминът може да бъде качествена или количествена характеристика. 
EN 1991-1-7 [2] дефинира понятието здравина на строителните конструкции, като: 

„способността на една конструкция да устоява на събития като пожар, експлозия или 

последици от човешка грешка, без да бъде повредена до степен, която е 

непропорционална на първопричината“. 

4.2. Преосигуреност  
Конструктивната преосигуреност [6] се отнася до наличието на множество носещи 

елементи или многобройни пътища за предаване на натоварванията (фиг. 6), които могат 

да понесат допълнителни товари в случай на повреда. Ако един или повече елемента се 

разрушат, останалата част от конструкция е способна да преразпредели товарите и по този 

начин да се предотврати цялостното ѝ разрушение.  
Преосигуреността се отнася най-вече към метода за алтернативно предаване на 

натоварванията (фиг. 4). 

 

Фигура 6. Алтернативно предаване на натоварванията [7] 

4.3. Непрекъснатост 
Отнася се до непрекъснати връзки на елементите, както и до непрекъснатостта на 

армировката в стоманобетонните елементи. Интегритетът, преосигуреността и/или 

локалната устойчивост могат да бъдат подобрени чрез непрекъснатостта. Следователно 

непрекъснатостта е част от здравината [6]. 
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4.4. Дуктилност  

Способността на елемент или конструктивна система да понесе големи пластични 

деформации без значителна загуба на носимоспособност. Дуктилността има голямо 

влияние при прогресивен колапс и тя често е давана като фактор, който увеличава 

здравината на конструкцията [6]. 

4.5. Размери на допустимата повреда 

(1) БДС EN 1991-1-7 [2] 
Препоръчителната стойност е 15% от подовата конструкция или 100 m2, което от 

двете е по-малко, във всеки от два съседни етажа. 

(2) UK The Building Regulations 2010 – Approved Document A 2013 [7] 
Препоръчителната стойност на допустимата повреда, която лимитира този документ 

е същата, която е залегнала и в БДС EN 1991-1-7 [2]. Важно е да се отбележи, че тези 

препоръчителни стойности отговарят на вътрешни взривни натоварвания, но този 

сценарий не е подходящ при премахване на външен конструктивен елемент. При такъв 

сценарий няма причина да се допусне разрушение в подовата конструкция непосредствено 

под отстранения елемент. В [7] е предложена алтернативна препоръка, при която се 

позволява  разрушение на 15% или 100 m2, която стойност от двете е по-малка, само от 

подовата конструкция над премахнатия елемент (фиг. 7). 

 

Фигура 7. Препоръчителни размери на допустимата повреда – предложение [7] 

(3) US UFC 4-023-03 
При премахване на външен конструктивен елемент местната повреда да не 

превишава 70 m2  или 15% (която стойност от двете е по-малка), от подовата конструкция, 

директно над премахнатия елемент. 
При премахване на вътрешен конструктивен елемент местната повреда да не 

превишава 140 m2 или 30% (която стойност от двете е по-малка), от подовата 

конструкция, директно над премахнатия елемент. 

5. СТРАТЕГИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ СРЕЩУ 

ПРОГРЕСИВЕН КОЛАПС 
Стратегиите за осигуряване на конструкциите срещу прогресивен колапс се разделят 

на директни и индиректни подходи [5]. 
(1) Индиректните подходи (фиг. 8) се състоят в това да се прилагат правила и 

предписания за проектиране, като минимални изисквания за носимоспособност, 

непрекъснатост, дуктилност и преосигуреност. Поведението на конструкцията не се 

разглежда изрично. Този подход е насочен към проблема, определяйки и включвайки 
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характеристики на конструкцията, които да подобрят здравината ѝ, но без да се обръща 

специално внимание на натоварването или събитието, което може да предизвика колапса. 
(2) Директните подходи (фиг. 8) включват проектиране, базирано на поведението на 

конструкцията, като оразмеряването на „ключови елементи“, които да понесат екстремни 

стойности на страничен натиск и търсенето на алтернативни пътища за предаване на 

натоварванията. 

Стратегии за осигуряване на конструкциите 

срещу прогресивен колапс

Алтернативни 

пътища за предаване 

на натоварването

Ключов елемент, 

проектиран да поема 

предвижданото 

особено въздействие

Минимални нива на 

носимоспособност, 

дуктилност и 

непрекъснатост

Опънни връзки - 

вертикални и 

хоризонтални връзки

Директен метод за осигуряване на 

конструкциите

Индиректен метод за осигуряване на 

конструкциите

 

Фигура 8. Методи за проектиране на конструкциите срещу прогресивен колапс 

6. ПРИМЕРИ ЗА АНАЛИЗ НА КРИТИЧНИ ФРАГМЕНТИ ОТ 

СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

6.1. Съпротивление срещу прогресивен колапс на едноетажен мащабиран фрагмент 

от рамкова конструкция [10] 
Една от най-опасните загуби на вертикален носещ елемент е тази на предпоследната 

външна колона. Намалява се хоризонталното подпиране на външните елементи, което от 

своя страна затруднява развитието на опънно мембранно действие в плочите. Плочата 

работи като опънна мембрана, но с развитие на натисков пръстен, характерно за 

странично неподпрените полета (фиг. 9а). Друг много важен проблем при премахването 

на тази колона, е че развитието на голям опън в гредите и плочите, може да доведе до 

„издърпване“ на ъгловата колона във вътрешността на конструкцията (фиг. 9б).  
Експериментът е насочен към изследването на фрагмент от конструкция с 

двупососочно армирани полета и двуотворни рамки. Образецът е намален с мащаб 1/3, за 

да може по-лесно да бъде изпитан в лабораторни условия.   

 

Фигура 9. Проблеми, които възникват при премахване на външна предпоследна колона 
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Проведено е и квази-натурно изпитване на образеца (фиг. 10а). Използван е 

програмния продукт LS-DYNA за експлицитно решение на задачата във функция на 

времето. При решението на модела са взети под внимение както геометричната, така и 

материалната нелинейност. Този модел изследва поведението на конструкцията при много 

големи деформации, предизвикани от местната повреда и  поради това развитието на 

пукнатините не е проследено. 

 

Фигура 10. а) Компютърен модел; б) Сравнение на получените резултати [10] 

Конструкцията се разрушава при достигане на преместване от 350 mm и натоварване 

60 kN (фиг. 10б). Алтернативните пътища за предаване на натоварванията са мембранното 

действие на плочите и работата на гредите като разтежима нишка. Тези явления 

увеличават носимоспособността на образеца с 30%. Експериментът доказва, че за да се 

избегне  непропорционален колапс е изключително важно те да бъдат взети под внимание 

при конструирането и изчисляването на сградите за обичайни въздействия. 
Анализът на данните показва, че елементите преминават през четири основни етапа 

преди да настъпи колапс в конструкцията (фиг. 10б): 
 Еластична фаза - OA; 
 Еласто-пластична фаза - AB; 
 Пластична фаза - BC; 
 Мембранно действие в плочите / работа на гредите като разтежима нишка - CD. 

6.2. Изследване на поведението на мащабирана рамкова конструкция при 

премахването на външна колона [11] 
Експериментът е проведен в Iran University of Science and Technology (IUST), като 

част от цяла програма свързана с изследването на поведението на конструкциите при 

локални повреди. Авторите представят мащабиран в съотношение 3/10 образец на 10 

етажна бизнес сграда с рамкова контструкция. Експерименталният образец е част от 

външната рамка на сградата от първия етаж. Материалите използвани за експеримента са: 

бетон C25/30 и армировъчна стомана B500.   
Образецът е подложен на монотонно вертикално натоварване в мястото на 

премахнатата средна колона. След прилагане на натоварването започва развитието на 

пукнатини от огъване в цялата греда. При преместване 25 mm и сила 25 kN започва 

пукнатинообразуване в местата на връзките на гредата с колоните. Когато преместването 

нараства до 40 mm, отговарящо на сила 27 kN пукнатините са достигнали 90% от 

височината на гредата. На фиг. 11а е показано развитието на пукнатините. По време на 

изпитването образецът достига 306 mm провисване преди да се разруши, при сила 35 kN 

(фиг. 11б). 
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Резултатите от проведеното изследване показват, че работата на гредата като 

разтежима нишка е увеличило капацитета ѝ с 30% при провисване 2 пъти височината ѝ. 

Провисванията, които е развила под действието на натисковата арка са 40% от височината ѝ. 

 

Фигура 11.а) Развитие на пукнатините; б) Преместване във функция на натоварването [11] 

6.3. Изследване на поведението на мащабирана рамкова конструкция при 

премахването на външна колона и отчитане на влиянието на напречната рамка [12] 
Този експеримент е продължение на предходния, описан в т. 6.2, но се отчита 

влиянието на напречната рамка при развитието на алтернативни пътища за предаване на 

натоварванията. Получените резултати са сравнени с тези от изпитването на 2D рамката 

от т. 6.2 и са показани на графиката на преместването във функция на натоварването на 

фиг. 12.  
Проведеният експеримент показва, че натискова арка в напречната греда не се 

развива, също така тя не успява и да заработи като разтежима нишка, поради 

недостатъчното хоризонтално подпиране. Но за сметка на това носимоспособността на 

надлъжната рамка се увеличава значително поради включването на третия елемент в 

конструкцията, който помага натоварването да се преразпредели симетрично в 

елементите. 

 

Фигура 12. Сравнение между получените резултати [12] 
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7. БЪДЕЩА РАБОТА В ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

В контекста на проведените изпитвания на критични части от стоманобетонни 

конструкции в бъдещия дисертационен труд ще бъде направено квази-натурно изпитване 

на фрагмент от стоманобетонна сграда с популярната и често използвана у нас 

конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ (фиг. 13). 

 

Фигура 13. Фрагментът от стоманобетонна сграда, който ще бъде изследван 

Целта на изследването е да се проследят алтернативните пътища за предаване на 

натоварванията в плочата и стоманобетонните греди, след като бъде премахнат 

вертикален носещ елемент, и как тази загуба би се отразила на цялостното поведение на 

сградата и носимоспособността на продънване на плочата. 
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

ГЕОПАТОЛОГИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИТЕ 
 

Стоян Велковски1 
 
 
 

SOME ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN GEOPATHOLOGY 
AND THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

 
Stoyan Velkovski1 

 

Abstract: 
Geopathology is a science originating from geobiology and it is almost unfamiliar to the public. 
A main source for the emergence of the geopathological zones are the underground geological 
faults, subterranean rivers, subterranean waterfalls, etc. All those changes are directly related to 
the stability of the buildings and facilities erected on such anomalies. Therefore, there is a need 
for in-depth scientific research in the field of the interaction between geopathology, statics and 
the construction of buildings and facilities, as well as the health of the people inhabiting them. 

Keywords: 
Geopathology, Geological Faults, Construction of Buildings. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Геопатологията е елемент, който принадлежи към геобиологията и е тясно свързан с 

конструкцията, архитектурата, геологията, екологията, превантивната медицина и други 

научни направления. Самото име идва от гео - земята и патология - болест, която би 

означавала болест от Земята. Геопатологията е резултат от подземни водни пътища, 

геоложки ерозии, дефекти и пукнатини, които заедно и поотделно представляват 

източници на геопатогенни полета, което е сериозна причина за заболявания на жителите 

живеещи в тях. В допълнение към възникването на болести в геопатогените места, това е 

сериозна заплаха за обекта при сеизмична активност, която много по-лесно се срива. С 

превантивните мерки, прилагани от Института GAPE от Скопие, опасността от такива 

явления може да бъде доведена до много нисък праг или незначителен. 
 
1.1. Методи 

Геопатогенните полета (ГПП), която идва и създава от Земята, най-често е резултат 

от: подземни проточни води, геоложки пукнатини, разседи, концентрации на руди, 

минерали и др. (фиг. 1-3). 
 

                                                 
1 Стоян Велковски, доктор, Геоложки институт „ГАПЕ”, Скопие, Македония, e-mail: contact@igape.edu.mk  
 Stoyan Velkovski, Ph.D., Institute of Geobiology, Archeology, Ground Water and Ecology (IGAPE), Skopje, Republic of 
Macedonia; e-mail: contact@igape.edu.mk. 
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Фигура 1. Челно показване 

на течаща вода в почвата 
с нейните ГПП 

Фигура 2. ГПП от 

вертикален расед 
Фигура 3. ГПП от подземни 

концентрации на руди и минерали 

или затрупани кладенци 

Всяка геоложка промяна води до нарушения на интензивността на константното 

геомагнитно си поле, чиито осреднени параметри са E = 130 V/m и H = 40A/m. Ако 

геопатоложките полета идват от дълбоки геоложки промени, това е възможно да 

транспортират и примеси на радон R, който над 100 Bq/m3може да повлияе на здравето на 

облъчваните лица. Също така геопатологията със своето патологично влияние извършва и 

деполяризация на клетъчно ниво в почти всички сегменти на човешкото тяло. Резултатите 

от научните изследвания в Института ГАПЕ в Скопие, направени на 20 хил. души и на 8 

хил. крави, телета и бикове, показват, че в над 90 % от болните от рак, леглата на които 

спят или местата където работятса били на гео - или Космо-патологични полета. 
 

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОПАТОГЕНО ИЗЛЪЧВАНЕ ВЪРХУ КЛЕТЪЧНАТА 

ФУНКЦИЯ 
Както е известно, в живия организъм електрическите процеси играят важна роля и 

показват отклонения и нарушения на различните структури на клетката. Всяко отклонение 

или нарушение на биоелементарните норми на клетъчно ниво представляват сигурен знак 

за нарушена функция на клетката. 
За да работи една клетка, е необходимо в нея да има поне 60 микроелементи и 

повече от 100,000 ензимни молекули, които позволяват да се развиват 2000 биохимични 

реакции, енергийни или други подобни, които се провеждат по точно определен ред. 
През тези биохимични реакции се създава електромагнитно поле. През синтеза на 

протеини (защото има свързване на същите молекули) се създава хомогенно 

електромагнитно поле, в което е налице отрицателен заряд. При всички еднородни клетки, 

като правило, са налице определени заряд и същите имат възможност да бъдат точно 

определени. (фиг. 4-5). 

  

Фигура 4. Начин на действие 
на електромагнитните патогенни полета 

върху клетъчната функция 

Фигура 5. Клетките с електрически 

компоненти и полярност 
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Функцията на клетките с помощта на обмен на електроенергия в химическа 

компонент, от друга страна заглушаване на клетъчната функция, което правят 

геопатоложките полета, влияе на биологичния клетъчен процес (фиг. 6). Функцията на 

трионите клетки в човешкия организъм и обмен на химическа в електроенергия 

компонент се освобождава електромагнитно поле, от което се образува човешкото 

енергийно поле, известно като Аура (фиг. 7). 

  

Фигура 6. Начин на действие на 

електромагнитните полета върху 

клетъчната функция чрез въздействието 

върху хромозомите на клетките 

Фигура 7. След размяна на електрическата 

компонента на клетките, около тялото се 

появява поле - т.нар. Aура. Според цвета може 

да се диагностицират и здравните нарушения 

Също така е известно, че определени органи имат свойството да натрупват 

определени йони, например щитовидната жлеза - йод, бъбреците - кадмий, ретината -
бариум др. В клетките се провеждат оксид - редукционни процеси, които осигуряват 

енергия, като основна енергийна материя е аденозин три фосфат (ATФ). Биологичната 

клетъчна мембрана представлява основен функционален и регулаторен част на клетката. В 

нея са основните механизми за преобразуване и предаване на електрическата 

микроенергија от химическа в електрическа. Това е т.нар рецепторен потенциал. По време 

на тези процеси около клетката се създават електромагнитни полета. 
В този случай нормалната динамика на взаимно превръщане на енергиите е 

съпроводено с появата на подходящи електромагнитни полета, които се характеризират с 

морфобиолошко-генетично обусловени области на самата клетка на всеки орган. Въз 

основа на това се определя и тезата, че човек трябва да се разглежда като основен 

природен енергийни, функционални завършен модел, съставен от многобройни 

биоелементи. Те са в перфектно съотношение с биологичните процеси и разнообразни 

синтеза на клетките на живота. 
В тези процеси като основни вещества възникват кислород, въглерод, водород и азот 

(в които са вградени и калций, калий, натрий, желязо, магнезий и много микроелементи). 

Най-същественото е, че едни и същи елементи имат различно посредническо и 

функционално действие, в зависимост от това как са структурирани. 
Така например, микроелементът цинк играе роля във функцията на половите жлези, 

растежа, развитието и в метаболизма на въглеродният водород. Кобалт има роля в 

създаването на кръвоносните елементи и влияе върху растежа и развитието, както и върху 

създаването на някои хормони. Медта също играе роля в оксид редукторни процеси и 

поддържането на витаминскиот баланс на организма. Тези примери посочват, за да се 

възприемат значението на олигоелементите за живота на клетките. Известно е, че в 
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нашите клетки има около 50 микроелементии всички те имат важна роля на клетъчно 

ниво. 
От горе казаното става ясно, че всяко отклонение или нарушение на тези 

биоелементи в организма ще доведе до нарушаване на енергийния баланс и оксид 

редукторни процеси в клетките. По този начин се нарушава и синтеза на протеини в 

клетките, а с това се нарушава функцията на клетъчната мембрана. Това ще доведе до 

нарушаване на способността на клетките да превръща химическата енергия в 

електрическа. 
От това можем да констатираме, че ако клетките са изложени на електромагнитни 

лъчения, ще предизвика известно нарушаване на оксидо редукторни процеси, а с това ще 

се провалят и процесите на синтез и нормалното получаване на енергия по време на 

клетъчния метаболизъм. 
Електромагнитни лъчения особено гео-космопатологиятаимат силно изразено 

деполаризирачко действиевърху клетъчната мембрана. Резултатът от това е нарушена 

меѓуклеточна съвместна работа, която пък предизвиква тежки и сериозни заболявания. 
Това, което досега е известно от специализираната литература, а въз основа на 

експериментални и клинични изследвания, електромагнитните лъчения нарушават 

функциите на ливъридж-движещите апарат, нервната система и вътрешните органи. 
 

3. ЗАЩИТА ОТ ГЕОПАТОГЕННИ И КОСМИЧЕСКИ ИЗТОЧНИЦИ НА РАДИАЦИЯ 
За защита на жилишата (обекти), които са на геопатологија, в Института ГАПЕ и 

слънчев лъч от Скопие, се изследва и прилага през последните 25 години и може да се 

каже, че вече има резултати. А именно, е изградено техническо решение, (изобретение) 

Био СПХ, което позволява електрическият компонент да се трансформира в ниско 

магнитно поле и да доведе до нормално и здраво био-пространство за нормален и здрав 

био живот. 
Вторият начин на защита се осъществява чрез монтиране на поляризирани мрежи, 

спирали и кристални индуктивни елементи в процеса на изграждане на обекти (фиг. 8-9). 

  

Фигура 8. Поларизация на мрежи в 

Института ГАПЕ-Скопие 
Фигура 9. Монтирани поляризирани мрежи, 

спирали и кристални индуктивни елементи в 

основната плоча на новата конструкция 

В допълнение, поляризираните мрежи, спиралите и кристалните елементи, в 

Института GAPE от Скопие които са професионално монтирани на покрива на сградата, 

успешно се прилагат за защита на отражателната радиация от космоса и различни 

източници на техногенни изсточници (фиг. 10). 
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Геопатологията е тясно свързана с появата на радон, Радон е радиоактивен газ без 

мирис на цвят и вкус, но може да причини сериозни здравни последствия за живеещите в 

такова съоръжение, което е под действието на радон (фиг. 11). 

  

Фигура 11. Монтаж на поляризирани мрежи 
и спирали на покрива на новопостроен обект 

Фигура 12. Жилище, което има 

радиация и от радон 
 

4. ГЕОПАТОЛОГИЧНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА ОБЕКТИТЕ 
Известно е, че когато се случат земетресения, съществуват различни сили, които 

действат върху обекти. Ако в същото време възниква нестабилна геоложка основа на 

основата на обекта, която е да потъне или да се издигне или да се разцепи с широки 

пукнатини и т.н. в сравнение с обект, поставен на здрава геоложка база, сградата е 

обречена на катастрофа (фиг. 13-15). 

  

 Фигура 13. Анализ на 

действията на силите от 

земетресението на 

26.07.1964 г. в Скопие, 

върху обект, разположен на 

здрава геоложка база. 

Фигура 14. Състояние на 

анализираните разрушени 

обекти от Скопие през 

26.юли 1963 г. обект, 

разположен върху 50% на 

геопатологията. 

Фигура 15. Състояние на разрушен 

обект от Скопие през 26.юли 1963 

г. разположен 50% на 

геопатология. 
 

Класическите сгради не гарантират достатъчна стабилност от възникването на 

земетресения. Това се доказва от изследването на последните катастрофи на сериозни 

земетресения в градските райони. Всичко това се дължи, наред с другото, на липсата на 

внимание на връзката между геопатологията, строителството и архитектурата в условията 

на земетресения. 

526



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
 

Прилагайки геопатология върху архитектурата и 

строителството, рискът от разрушаване на сгради по време на 

земетресение може драстично да бъде намален (фиг. 16-18). 

 

  

Фигура 16.Класически 

методи за архитектурно 

решение, без да се взема 

предвид геопатологията. 

Фигура 17. Архитектурно решение 

според геопатологичните условия 

на земята, тоест, на самата основна 

плоча се прави разцепване с двойни 

стълбове точно по самата патология 

Фигура 18.Обект, 

построен върху 

геопатология, но според 

новитеархитектурни 

методи. Обектът потъна 

за 2 m, но не се срути. 

Легенда: 1. Пълна базова 
основа на обекта, без да се 

обръща внимание на 
геопатологията. 

2. Бетонови колони. 

Легенда: 1.Бетона подсилена 
сандвич плоча, 2. Двойни 

бетонни колони, 3. Разделена 
бетонна плоча според 

геопатогенните условия. 

Обектът е незначително 
отделен по време на самата 

конструкция, а при 
геоложки дейности той 

може да се плъзне 
вертикално но не се срути. 

Геопатологията може да бъде и причина от геоложка ерозия, в този случай обекти, 

изградени върху такава геоложка патология, в зависимост от разположението на обекта, 

могат да потънат или да се огънат в няколко градуса (фиг. 19-21). 
 

   

Фигура 19. Потъване на две 

сгради в град Гватемала на 23 
февруари 2007 г. 

Фигура 20. Сеизмично 

построен обект, една част 

от сградата е на геоложка 

ерозия и ГПП 

Фигура 21. Причината за 

скриването на известната 

Пиза кула в Италия е гео 

аномалия 
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РЕЗУЛТАТИ 
Проучването е проведено на Балканите, по-специално в Македония и изследванията 

бяха взети от катастрофалното земетресение в Скопие през 1964 г., но и от друзи 

катастрофални земетресения от Балканите. Обекти, които са построени на здравословен 

географски мащаб и обикновено са правилно построени, поддържат по-добре 

земетресенията в сравнение със същите обекти, които са изградени на геопатологични 

места. Ако бъдат изградени бъдещи нови съоръжения по този метод, в този случай 

здравето и живота на гражданите ще бъдат на по-високо ниво. Защитата на вече 

построените обекти вече е възможна най-вече от лъчението на геопатологията и това може 

да се постигне с неутрализаторите трансформери БИО - СПХ www.soncevzrak.com 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От горното може да се заключи, че: електромагнитната радиация, особено 

гепатологията и космопатологията, оказват влияние върху здравето и живота на 

изложените на риск лица. На тази основа има възможност да ги защитим: в строителния 

процес и след изграждането на съоръжението чрез поставяне на неутрализиращи 

трансформатори, позволявайки нормално биоразвитие за хората. Също така, 

геопатологията представлява сериозна заплаха за стабилността на съоръженията. За 

защита на този вид бедствие се предлага нов начин за изграждане на обекти, т.е. според 

геопатологията на пространството. 
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Abstract: 
In this paper, an overview of the studied problem, information and conclusion on the results 
from the diagnostic tests performed by static and dynamic loads on three newly built bridge 
structures are presented. The objective of diagnostic loading of bridges was to define the 
behavior of bridges under static and dynamic loads: checking whether the bearing capacity and 
deformability of the built structures are in compliance with the results from the main and the 
working design; checking of the quality of the works done, preciseness of manufacturing and 
geometry of elements; checking of the quality of the built-in materials; checking of the usability 
of the structure. 
For testing of the bridges, there were simulated more than 50% of the design internal static 
quantitates (deformations and/or stresses/strains) at each characteristic cross-section of the 
structure. The trial load was provided by trucks filled with sand and was properly deployed and 
enabled causing of the maximum internal static quantities. Regarding the instrumentation used 
for measuring the static quantities of interest, strains and deflections at both mid-spans were 
measured together with strains at the middle support. Furthermore, continuous measurement of 
accelerations was also done. All quantities were measured continuously and at discrete times 
when the maximal values for characteristic quantities were reached. Based on the performed 
testing by trial static and dynamic loading for all bridge structures and the results obtained 
from the performed sample measurements, it can be concluded that all structures behave in the 
elastic range. 

Keywords: 
Bridge Testing, Dynamic Load Testing, Static Load Testing, Real Time Measurement. 
 
 

1. INTRODUCTION 
The method of load testing is an essential segment in defining the safety of bridge 

structures. One of the methods of load testing is the diagnostic load testing. This method enables 
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comparison between the real behavior of a bridge structure and the results obtained from its 
analysis. Such a comparison is particularly important for the newly built structures for which 
this method is used as a test that proves the behavior of the structure. For structures that are 
already in use, the method is important in definition of the mode of increase of their load 
carrying capacity. In this paper, the results from the diagnostic tests performed by static and 
dynamic loads on three newly built bridge structures are presented. The conclusions drawn 
based on the obtained results are also shown. 

2. OBJECTIVES OF THE TESTS 
Pursuant to the existing laws in the R. Macedonia, upon completion of the structure of 

each newly built bridge, prior to its putting into operation, it is necessary to perform trial loading 
in accordance with MKS U.M1.046. 

The objective of trial loading of bridges is to define whether the behavior of the bridges 
under static and dynamic loads is correct. The objectives of trial loading are: - checking whether 
the bearing capacity and deformability of the built structure are in compliance with the results 
from the main and the working design; - checking of the quality of the works done, preciseness 
of manufacturing and geometry of elements; - checking of the quality of the built-in materials; - 
Checking of the usability of the structure. 

3. DESCRIPTION OF THE TESTED BRIDGES 
All three subjected bridge structures represent monolith pre-stressed continuous slab 

systems (overpass no. 1 is shown on Fugure 1) with characteristics shown in Table 1. The 
bridges are monolithically connected to the piers and supported by elastomeric bearings on the 
abutments. The deck of all three overpasses is a solid prestressed concrete slab. The depth of the 
slabs is constant along the structure. The bridges are continuous over the piers and are 
monolithically connected to them. They are separated from the abutments by structural joints 
and supported by the abutments on two elastomeric bearings.  

Table 1. Geometry of the bridges 

Bridge structure No. of spans Length of structure 
[m] 

Width of structure 
[m] 

1 2 48.6 6.0 
2 2 34.0 8.4 
3 2 43.5 8.0 

 
The piers and abutments of all three structures are supported by a deep foundation. The 

piers are supported by four piles connected by an orthogonal pile cap. The abutments are 
supported by six piles positioned, at plan view, on each side of the abutment columns. The 
abutments are a typical spill through type of an abutment, consisting of three orthogonal 
columns of varying cross section. The deck slabs are supported on plain elastomeric bearings 
above the abutments. 

All loads and load combinations are from the relevant Eurocodes (EN 1990 and EN 1991). 
Loads related to seismic actions are derived from the relevant parts of EN 1998. 

3. METHODOLOGY OF TESTING 

3.1 Review of design documentation and modelling of the bridge 
3D finite element models of all three structures were developed for analysis of the 

overpass. The decks and the piers of the overpass were modeled by using beam elements while 
the foundation pads and the abutments were modelled by using a combination of beam and quad 
elements. The mechanical properties of the sections were derived from the geometrical data on 
the sections assuming stage I for prestressed concrete and stage I and II for reinforced concrete 
for static and dynamic analysis, respectively. For analysis of the bridges, three structural models 
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were elaborated: a) a global model of the bridge b) a model of the abutments and c) models of 
the pier footings.  

Characteristic data regarding design loads were obtained from the design documentation 
and static influences under design live loads and trial loading used for testing were obtained for 
the bridges. Namely: 

 The values of design bending moments and strains at characteristic cross sections of the 
structural systems; 

 The values of the design deflections at characteristic cross sections of the structural 
systems; 

 The value of the design dynamic coefficient; 
 The values of bending moments and strains at characteristic cross sections of the 

structural systems under real trial load used for testing obtained from the analysis of the 
simplified models; 

 The values of deflections at characteristic cross sections of the structural systems under 
the real trial load used for testing obtained from the analysis of the simplified models. 

  

Figure 1. Overpass no. 1 

3.2 Analyses of the bridge structures 
For analysis of all structures, global models were used comprising of the deck and the 

piers modeled by beam elements and appropriate kinematic constrains. A conservative 
assumption was made that the piers were fixed at their base. The effect of prestress was taken 
into account. The masses of the structures were considered lumped at the nodes of the model. 
The models were used for modal and spectral analyses. Seismic excitation was imposed in three 
directions and spatial combination of forces and moments was performed according to the 
relevant paragraph of the Eurocode. The models were also used for calculation of the bearing 
forces and the piers internal forces and moments resulting from vertical and horizontal loading 
and from indirect actions (temperature changes, creep, shrinkage, etc.). 

 

3.3 Load testing and measuring instruments 
The purpose of the trial load testing was to simulate the design internal static quantitates 

(deformations and/or stresses/strains) at every characteristic cross section of the structure. The 
value of the simulated percentage depended on the design live load, which was correlated with 
the category of the road and the dimensions of the structure itself. In any case, it was necessary 
to provide a real load to be set in different loading schemes in order to measure the necessary 
static quantities at every cross section of interest. 

The trial load was provided by trucks filled with sand provided by Granit A.D. Skopje 
(Figure 2 a), for which information about their maximal total weight as well as weight per axis 
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was available in advance. The arrangement and distance between axes was also predefined and 
measured in field. In this way, the trial load was properly deployed and enabled causing of 
maximal internal static quantities (as large as possible percentage compared to the design values).  

The number of trucks, their weight and location on the bridge as well as the total number 
of loading schemes depended on the type of the structure, i.e., its width, number and length of 
spans as well as its structural system.  

 a)  b) 

Figure 2. Overpass 3 Testing of the bridge- Loading scheme P asymmetrical - middle support (a) 
and Testing of the bridge - measuring instruments: displacement transducers (LVDT) (b) 

 
Regarding the instrumentation used for measuring the static quantities of interest, strains 

and deflections in both mid-spans were measured together with strains at the middle support. 
Furthermore, continuous measurement of accelerations was also done. For measurement of 
strains, strain gages (SG) from KYOWA (Japan) were used. For measurement of displacement, 
displacement transducers (LP) from Micro-Epsilon (USA) were used. For measurement of 
accelerations, accelerometers from PCB (USA) were used. All quantities were measured 
continuously and at discrete times when the maximal values for characteristic quantities were 
reached. The deployment of instruments on the bridge is shown in Figure 5. 

Every cross section of interest was tested by using two loading schemes (symmetrical and 
non-symmetrical). 

 

Figure 3. Overpass 3, Testing of the bridge- Loading scheme P asymmetrical - middle support 
(Scheme Figure 2 a) 
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The loads were applied in 5 phases (“0”-“P/2”-“0”-“P”-“0”): 

 phase 1: Unloaded condition 
 phase 2: ½ of the full loading (P/2) 
 phase 3: Unloading 
 phase 4: Full loading (P) (Figure 2, a) 
 phase 5: Unloading 

 

 a)  b) 
 

Figure 4. Overpass 2 Testing of the bridge- Installation of measuring instruments in the middle 
of span (a) and Measuring instruments: displacement transducers (LVDT) (b) 

 
After completing the static loading of each bridge, the dynamic coefficient was determined 

experimentally. This was done by measuring the deformation at the mid point of one 
characteristic span. Firstly, the “static” deformation was measured (deformation under one static 
truck). After that, the truck passed with a predefined speed of 10km/h, 20km/h and 30km/h over 
the measured span and, in this way, the “dynamic” deformation was measured. For better 

efficiency, an obstacle (a metal plate with thickness of 5cm) was set on the way of the moving 
truck so that it simulated an impulse and enabled simulation of greater “dynamic” deformation 

(Figure 4). The ratio between the “dynamic” deformation and “static” deformation gives the 

dynamic coefficient which should be smaller when compared with the one used for the design of 
the bridge. 

 

Figure 4. Overpass 3, Location of steel plates used for dynamic testing- longitudinal view 
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The deployment of displacement transducers (LP), strain gages (SG), accelerometers (left, 

bottom), linear variable displacement transformers (LVDT) for overpass 3 is shown in Figure 5. 

  

  

Figure 5. Overpass 3. Deployment of displacement transducers (LP) (left, up); strain gages (SG) 
(right, up); accelerometers (left, bottom), linear variable displacement transformers (LVDT) 

(right, bottom) 

4. OBTAINED RESULTS 
Table 2 contains an information about the values of the displacements in the midst of the 

span under symmetrical loading. In the first row, the deformation (displacement) at the 
characteristic point of interest obtained from the design analysis is presented. The second row 
contains an information about the deformation (displacement) obtained from the simplified 
model loaded with the real trial load used for testing. The third row contains an information 
about the on-site measured deformation (displacement) at the characteristic points of interest. 
From the obtained results, it can be seen that the design displacement was simulated only for 
OP3, while for the other two structures, the measured displacements were lower. The performed 
FEA of structures loaded by real load shows a good matching with the measured values. 

 

Table 2. Vertical deformation in the midst of spans under symmetrical load 

Result 
OP1 

[LP8] 
OP2 

[LP8] 
OP3 

[LP7] 
Deformation- design load- EC (mm) 18.64 3.78 11.84 

Deformation - trial load- analysis (mm) 7.55 3.11 9.39 
Measured deformation (displacement)- trial load (mm) 5.56 2.83 6.45 

 
The vertical deformations in the midst of the span under dynamic loading are presented in 

Table 3. From the obtained results, if can be seen that the vertical deformation is dependent on 
the truck speed. For OP1, the maximum displacement amplification factor was obtained for a 
speed of 10 km/h. For OP2, it was obtained for a speed of 40 km/h, while for OP3, it was 
obtained for a speed of 30 km/h. 
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Table 3. Dynamic deformation in the midst of spans under symmetric load 

Result OP1 OP2 OP3 
“Static” deformation (mm) 1.50 0.70 1.14 

“Dynamic” deformation (mm) – 10 km/h 1.90 - 1.10 
“Dynamic” deformation (mm) – 20 km/h 1.66 0.80 1.40 
“Dynamic” deformation (mm) – 30 km/h 1.71 - 1.60 
“Dynamic” deformation (mm) – 40 km/h - 0.85 - 

 

 
a) Overpass 1 

 
b) Overpass 2 

 
c) Overpass 3 

Fugire 6. Results from the continuous real-time measurements of strains 
by all strain gages for all load phases 

The time history of the measured strains obtained from the continuous real-time 
measurements for all three bridge structures are shown in Figure 6. It can be seen that, after 
unloading for each loading pattern, the strains in the concrete are returning to their initial values. 
This indicated that, throughout the testing, the structures behaved linear-elastic. 
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5. CONCLUSIONS 

Based on the tests performed by trial static and dynamic loading of the three overpasses 
and the obtained results, the following can be concluded:  

 The strains in the field of the right span obtained under the trial loads compared with the 
analytically obtained strains for the same defined load are of the order of 50%-83% for 
bridge 1, 59-67% for bridge 2, 76%, for bridge 3 and 69.3% for bridge 4. The greatest 
agreement was found in the case of the bridge with the least length.  

 The strains in field of the left span obtained under the trial loads compared with the 
analytically obtained strains for the same defined load are of the order of 47%-60% for 
bridge 2 , 65% for bridge 3, and 75,3% for bridge 4. 

 The vertical deformations in the midst of the left span obtained experimentally under the 
trial load amount to 62%-88% for bridge 1, 72% for bridge 2 and 58%-70% for bridge 3 
of the analytically obtained deformations for the same load. 

 Total residual deformations upon completion of testing, immediately after unloading, 
amount to 0.7 mm for bridge 1, 0.7 mm for bridge 2, 1.87 mm for bridge 3 which are less 
than the maximum allowed 1.26 mm for bridge 1, 0.78 mm for bridge 2 and 2.1 mm for 
bridge 3.  

 Тhe experimentally obtained mean dynamic coefficient at vehicle speed of 10km/h, 
20km/h and 30km/h amounts to 1.17 for bridge 1, 1.25 for bridge 2, i.e., 1.19 for bridge 
3. The maximum computed design dynamic coefficient for all three bridges ranges 
within the limits anticipated in the project. 

 The obtained damping of the structure for a speed of 10 km/h, 20 km/h and 30 km/h 
amounts to 1.16%, 1.23% and 1.56%, respectively, for bridge 1 and 1,14%, 1,21% and 
1,63%, respectively, for bridge 3, whereas for bridge 2, it amounts to 3.5% for both 
speed 20 km/h and 40 km/h. 

Based on the testing performed by trial static and dynamic loading for all overpasses and the 
results obtained from the performed sample measurements, it can be concluded that the overpass 
structures behave in the elastic range under the applied load in accordance with the road category 
which complies with the technical regulations (MKS U.M1.046) for such type of structures. 
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НА НОРМАЛНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ В НЕГО? 
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PLACE OF LOAD’S APPLICATION ON THE CILYNDRICAL BODY – 
DOES IT HAVE AN INFLUENCE ON DISTRIBUTION 

OF NORMAL STRESSES WITHIN IT? 
 

Lyubomir A. Zdravkov 
 

Abstract: 
For analysing of distribution of stresses and deformations in the steel cylindrical silos is very 
often used finite element analysis. Vertical load by the stored product could be applied on the 
upper edge of the cylindrical shell or on its internal surface. The first approach facilitates the 
load’s application and accounting of the results. The second method of modelling is closer to the 

reality. Naturally, the two ways of loading will show the different results but how big will be the 
difference? Big or negligible? For the purpose of the research, two steel cylindrical shells on the 
six supports are modelled. They are axially loaded on the upper edge or on the internal surface. 
One shell is ideal, and the other has imperfections, symmetrically entered to the vertical axis. 
Researches are conducted using following methods for analysis: 

a) LA – linear (elastic) material and small deflections; 
b) MNA – non-linear material and small deflections; 
c) GNA – large deflections of the elements and elastic material.  

Keywords: 
Steel Silo, Loading, Meridional Normal Stresses, Imperfections, Effective Height 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Стоманените силози са съоръжения, които са изследвани и продължават да бъдат 

изучавани от голям брой учени. Особен интерес представлява взаимодействието между 

отделните (дискретните) прътови колони и тънкостенната стоманена черупка над тях. За 

анализ на напрегнатото и деформирано състояние в общите им възли, много често се 

използват числени компютърни модели. Които колкото по-подробни са, толкова по - 
достоверни ще бъдат резултатите. Предвид големият брой получаващи се крайни 

елементи, което е свързано с необходимостта от голяма изчислителна мощ на компютрите 

                                                 
1 Любомир Здравков, доц. д-р инж., катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“, Строителен факултет, 

УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, корпус „Б“, ет. 7, каб. 733, 1046 София, е-mail: zdravkov_fce@uacg.bg; 
  Lyubomir A. Zdravkov, Assoc. Prof., PhD, Eng., Department of Steel, Timber and Plastic Structures, Faculty of Structural 
Engineering, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., floor 7, office 733, 1046 Sofia, Bulgaria; е-mail: zdravkov_fce@uacg.bg. 
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и време за решаване, често в моделите се правят известни опростявания. Например, чрез 

отчитане на симетричността на съоръженията и натоварването по тях, се разглежда само 

част от съоръженията. Също така, често вертикалните товари от съхраняван продукт се 

прилагат към горния ръб на цилиндричната черупка [1, 3, 7, 8-13]. От друга страна, 

осовото въздействие от съхранявания продукт е разпределен по повърхност товар, 

дължащ се на силата на триене, и е приложен по вътрешната повърхност на 

цилиндричното тяло. Изхождайки от тази предпоставка, в свое изследване [14] авторът е 

симулирал вертикалното натоварване от продукт като разпределен товар. Но това е довело 

до известно затруднение при отчитане на резултатите в числените модели. И тук възниква 

въпросът, можем ли в името на бързината и удобството, да прилагаме вертикалните 

товари от продукт към горния ръб на цилиндричната черупка? Или следва да ги 

симулираме като разпределени по вътрешната повърхност товари, със стойности по 

височина, определени по EN 1991-4:2006 [4]? Очевидно е, че ще има разлики в 

получените резултати, но ще бъдат ли те големи? 
 

2. ЧИСЛЕН МОДЕЛ 
За целта на изследването, чрез програмен продукт ANSYS [2] е моделирано 

стоманено цилиндрично тяло, с диаметър D = 4 000 mm, височина H = 8 000 mm и 

дебелина по цялата височина t = 4 mm, виж фиг. 1а. Цилиндърът е „стъпил” върху шест 

опори, с размери в план 125×125 mm. С цел укрепване на цилиндъра в радиално 

направление, на 50 mm над долния ръб и на 50 mm под горния му ръб са поставени 

пръстени със сечение L100×8 mm, заварени на „перо”. Всички елементи са от стомана 

S235, с механични показатели, съгласно стандарт EN 10025-2:2004 [6]. 

 

a) размери б) начини на натоварване 

Фигура 1. Числен модел - размери и начини на натоварване 

 
Елементите в числените модели са въведени като черупки (shell181), с техните 

реални дебелини. Максималният размер на крайните елементи е 50 mm. 
Натоварването е прилагано по два начина - в горния ръб на стоманената черупка и 

площно, като равномерно разпределен товар по вътрешната ѝ повърхност. Товарът 

действа осово, отгоре - надолу, и неговата равнодействаща е със стойност 800 kN. 
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За да се отчете влиянието на несъвършенствата в цилиндричното тяло, е създаден 

втори числен модел, в който произволно са въведени симетрични спрямо вертикалната ос 

изпъкналости и вдлъбнатини, с максимално радиално отклонение ± 50 mm, виж фиг. 2. 
Радиалните отклонения тенденциозно имат много големи стойности, за да се подчертае 

тяхното влияние. 

 

Фигура 2. Изследвани черупки - идеална и такава с несъвършенства 
 

За облекчаване на изчисленията е използвана опцията “symmetry” в ANSYS. Тя 

позволява да се изследва само част от конструкции, имащи ос на симетрия и симетрично 

натоварване, виж фиг. 3. 

 

Фигура 3. Натоварване по част от симетричната черупка с несъвършенства 

Двата посочени по - горе числени модела (с идеална черупка и с несъвършенства), 

при които товарите са приложени по горен ръб на черупката или по вътрешната ѝ 

повърхност, са изследвани при използване на следните методи за анализ: 
а) LA - линеен (еластичен) материал и малки премествания, виж EN 1993-1-6 [5]; 
б) MNA - нелинеен материал и малки премествания; 
в) GNA – с отчитане на големи премествания на елементите и еластичен материал. 
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За идеалната черупка допълнително е използван и GMNA – нелинеен материал и 

отчитане на големи премествания.  
В разглежданите модели са отчитани по височина меридианните (осовите). От 

тяхното отношение σm/σs може да се определи къде те се изравняват, т.е. къде е краят на 

активната зона по височина Hcr. 
 

3. РЕЗУЛТАТИ 
На фиг. 4 и фиг. 5 могат да се видят резултатите от направеното изследване. 

 

а) LA - линеен (еластичен) материал и малки премествания 
 

 

б) MNA - нелинеен материал и малки премествания 
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в) GNA – с отчитане на големи премествания на елементите и еластичен материал 
 

 

г) GMNA – с отчитане на големи премествания на елементите и нелинеен материал. 

Фигура 4. Отношение на напреженията σm/σs в идеална черупка 

 

541



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

 

а) LA - линеен (еластичен) материал и малки премествания 

 

б) MNA - нелинеен материал и малки премествания 

 

в) GNA – с отчитане на големи премествания на елементите и еластичен материал 

Фигура 5. Отношение на напреженията σm/σs в черупка с несъвършенства 
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От графиките на фиг. 4 и фиг. 5 могат да се направят следните изводи: 
а) мястото на прилагане на товарите по цилиндричното тяло не променя височината, 

където нормалните напрежения над опорите σm и в средата между тях σs изравняват 

своите стойности; 
б) мястото на прилагане на товарите оказва влияние върху стойностите на 

отношението на нормалните напрежения σm/σs , но не променя видът на 

диаграмите; 
в) включването на материална или геометрична нелинейност в анализа, оказва своето 

влияние, например повишава стойностите на отношението σm/σs в черупка с 

несъвършенства, но отново без да променя вида на диаграмите; 
г) най-съществено влияние върху разпределението на меридианните напрежения по 

височина оказват несъвършенствата; 
д) при осови натискови товари по цилиндричното тяло, в средата между опорите се 

отчитат опънни меридианни напрежения. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Най-близкото до реалността моделиране на строителни конструкции е предпоставка 

за най-достоверни резултати. Това обаче е свързано с необходимост от голяма 

изчислителна мощ на използваните компютри, дълго време за изчисление и/или 

затруднено отчитане на резултатите. Затова се правят известни опростявания, но те не 

трябва да влошават качеството на изследването. В разглеждания тук случай по – лесното и 

по - бързото прилагане на вертикалните товари по горния ръб на цилиндричната черупка 

не влияе върху определянето на височината на критичната зона. Но се наблюдава разлика 

в стойностите на отношението на нормалните напрежения σm/σs , без да се променя видът 

на диаграмите. Тук много по-съществено влияние оказват несъвършенствата на 

стоманената черупка. Които, за съжаление, имат произволен характер и не могат лесно и 

бързо да бъдат въведени в етапа на проектиране. 
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Abstract: 
Masonry infill walls and reinforced concrete frame structures is one of the most commonly used 
combination for design and construction of building structures worldwide. The design practice 
and most of the seismic code regulations do not include the influence of infills on seismic 
resistance, although the contribution is significant for the building seismic performance, 
particularly in the case of slight to moderate earthquakes. Therefore, the effect of infill walls 
should be considered during the design and analysis of RC structures in seismic prone areas. 
This paper deals with seismic assessment of a reinforced concrete frame structure with masonry 
infill walls for the purpose of investigation of the effect of different types of infill on earthquake 
response of this type of structures. The experimental research program performed in the frames 
of the project FRAMA will be presented followed by part of the obtained results which will be the 
basis for further analytical modelling.  

Keywords: 
Masonry Infills, Seismic Assessment, RC Buildings, Analytical Modelling. 
 
 

1. INTRODUCTION 
Design and construction of RC buildings with masonry infill are common in European 

engineering practice especially in its seismically active southern part. The effects of the infill on 
the seismic performance of the integral structure are very important. The infill walls have 
demonstrated poor performance even in moderate earthquakes, namely, due to their brittle 
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behaviour and little or no ductility, they suffer damage ranging from cracking to crushing and 
eventually disintegration (Fig.1). However, it has been recognized that they may have a 
beneficial effect on the seismic performance of buildings from the aspect of reducing the lateral 
storey drift at which the maximum shear force is attained by more than 2 times compared with the 
bare frame, except for the partial-height walls that may cause shear failure of the adjacent columns. 

A review of the literature shows that consensus on the effects of the interaction between 
frames and in-plane masonry walls is still lacking. Some researchers have suggested that infill 
walls have led to collapse of many buildings (Aschheim, 2000; Sezen et al., 2003, Kyriakides, 
2008) and that infill walls may affect the response of frames detrimentally (Murty et al., 2006). 
Others have suggested that masonry infill panels may be beneficial (Akin, 2006; Hassan, 1996; 
Fardis and Panagiotakos, 1997; Henderson, 2002; Mehrabi et al., 1997, [6]). 

 
Figure 1. Damages to infill walls (Photos: L.D. Decanini & L. Liberatore, L’Áquila EQ, 2009; 

[10], R. Milanesi, P. Morandi, G. Magenes & B. Binici, Emilia EQ, 2012, [11]) 

 
Figure 2. Negative effect of infill on seismic performance of a structure – “soft storey” 

mechanism (Photos: L.D. Decanini & L. Liberatore, L’Áquila EQ, 2009) 

 
Figure 3. Negative effect of infill on seismic performance of a structure 

(Photos: L.D. Decanini & L. Liberatore, L’Áquila EQ, 2009) 
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Fardis (2006) reported that the effects of masonry infill could be positive-in the case when 

the bare structural system has little seismic resistance and negative- if the contribution of the 
masonry infill to the lateral strength and/or stiffness is large relative to that of the frame itself. In 
such a case, the infill may override the seismic design and render ineffective the efforts of the 
designer to control the inelastic response by spreading the inelastic deformation demands 
throughout the structure. 

The unfavorable effects can be represented through: (1) loss of integrity of the infill at the 
ground storey that may produce “soft storey” and trigger global collapse, (Fig. 2); (2) brittle 

failure of frame members, notably columns, (Fig. 3); (3) concentration of inelastic demands in 
the part of the building which has a sparser infill, etc. 

Hermans et al. (2011) reported that the differences in stiffness and ductility between the 
structural model (without infill) and the built structure can be very large. As masonry infill walls 
may significantly affect the way in which the building responds to the seismic event, it should 
not be surprising that some buildings collapse although the magnitude of the earthquake is not 
very high. In this case, the seismic loads that are used to analyze the seismic response of the 
structure may vary significantly from what the building will be subjected to.  

Dolsek and Fajfar (2008), [4], captured the essence of the problem stating: “The infill walls 

can have a beneficial effect on the structural response, provided that they are placed regularly 
throughout the structure, and that they do not cause shear failures of columns.” 

A similar conclusion was given by Varum et al. (2017) after Ghorka 2015 Nepal 
earthquake. From the reconnaissance trip, they observed that the material properties of the infills 
and their construction process technique contributed to a significant increase of the lateral 
stiffness of the buildings. For the cases of regular distributions such as in terms of height or 
plant, their contribution was positive and no significant damages were observed. However, the 
common practice of use of the ground-floor of the buildings for commercial purposes originated 
vertical stiffness irregularities that were particularly catastrophic by causing several soft-storey 
mechanisms, which led to the collapse of a significant number of buildings around Kathmandu. 

Recent investigations point to engineering design of masonry infills for post-earthquake 
structural damage control where horizontal sliding joints were designed as weak points where the 
deformations are concentrated (Preti at el., 2015). 

Another study, which analyzes the response assessment of nonstructural building elements 
(S. Taghavi and E. Miranda, 2003), [8], reported that the largest percentage of cost breakdown 
during earthquake actions belonged to the nonstructural components of the analyzed buildings 
(Figure 4). 

 
Figure 4. Cost breakdown of office buildings, hotels and hospitals 

(S. Taghavi and E. Miranda, 2003) 
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The existence of such contradictions in the views of the research community have led to 

the deconstruction of the frame-masonry system by many regional building codes that contain 
warnings about the interaction of frames and infill walls, but are mostly silent on providing 
recommendations and bounds on their proper proportioning. 

In the new buildings design according to Eurocode 8, (EN 1998: Eurocode 8.2004), [5],   
the masonry infill is a threat as a source of structural additional strength and the so called 
“second line of defense”. So, reduction of input seismic action as a result of favorable infill 

effects is not allowed. Considering this, design of RC buildings with masonry infill according to 
EC8 is on the safety side, but it is not rational because it leads to a significant increase of 
reinforcement in the structural element in comparison with the bare frame. The problem is even 
more complex in the case of seismic performance assessment of the existing RC buildings with 
masonry infill. It is already known that the influence of the infill wall is most significant when 
the structural system itself does not possess adequate seismic resistance, which is often the case 
in a large number of substandard RC buildings in south Europe and the Mediterranean 
constructed before the implementation of the seismic codes, as well as in the case of newly 
designed buildings without respecting the capacity design approach. In such buildings, the 
explicit consideration of the infill wall in an analytical model and its verification is necessary. 

In RC frames infilled with masonry (framed-masonry), the infill walls stiffen the frame and 
reduce the first-mode period leading to a reduction in drift response to strong ground motion. At 
the same time, the addition of the masonry wall to the frame tends to increase the base-shear 
response and reduce the drift capacity of the structure. The increase of lateral force and the 
reduction of the drift capacity leads to serious vulnerabilities unless proper proportioning is 
exercised. The solution of the problem requires understanding of the behavior of masonry and 
concrete subjected to dynamic and random loading reversals, a challenge that demands testing 
under reasonably realistic conditions for confident analysis of the problem and its generalization. 

To improve the understanding of this problem, a research project “Frame – Masonry 
Composites for Modeling and Standardizations (FRAmed-MAsonry)” was started at the Faculty 

of Civil Engineering in Osijek, Croatia (2014-2017). The principal investigator was Prof. Dr. 
Vladimir Sigmund. The main focus of this paper is to present the outcomes of this project which 
objective was to investigate the safety and behavior of buildings with masonry-infilled RC 
frames through near full-scale dynamic earthquake-simulation tests accompanied by supporting 
pseudo-dynamic tests of structural assemblies and components and by calibrated analytical 
solutions.  

3. TEST PROGRAMME, GROUND MOTION AND INSTRUMENTATION  

3.1. Test Programme and Ground Motion 
The ground motion record used for the shaking table tests was the ground motion recorded 

at the Herceg - Novi station during the 15th April 1979 Montenegro earthquake, (Fig. 5). The 
earthquake had a moment magnitude of 6.9 and a hypocentral depth of 12 km. To account for the 
fact that the structure was constructed to the scale of 1:2.5, the record was scaled in time by 
reducing the duration by a factor √2.5. The record was base line corrected and then scaled to 

match the different levels of peak ground acceleration (PGA) that were used as input signals for 
the shake table tests, (Tables 1, 2). 

The testing procedure consisted of two main phases: 
1. Tests for definition of the dynamic characteristics of the models, before, during the 

performance and at the end of the seismic tests (Table 1 - tests 01, 02 and 08 for MODEL 
1 and Table 2 – tests 01 and 13 for MODEL 2), in order to check the stiffness 
degradation of the model produced by the micro or macro cracks developed during the 
tests – resonant frequency search tests. 
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2. Seismic testing by a selected earthquake record until heavy damage. The tests were 

performed in several steps, by increasing the input intensity of the earthquake, (Tables 1 
and 2), in order to obtain the response in the linear range, as well as to define the initial 
crack state, the development of the failure mechanism and the possible collapse of the 
model – seismic response tests. 

 

  

Figure 5. Acceleration time history and frequency content of the applied earthquake 

 
 

Table 1. Sequential order of the performed tests - MODEL 1. 

Test ID Test type Axis Test parameters 

Test01 Sine sweep test Y f: 0.5÷35 Hz, a=0.02 g 
sweep rate: 1 oct/min 

Test02 Sine sweep test Y f: 0.5÷35 Hz, a=0.02 g 
sweep rate: 1 oct/min 

Test03_HN5 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.05 g (Y) 

Test03_HN10 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.1 g (Y) 

Test05_HN20 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.2 g (Y) 

Test06_HN30 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.3 g (Y) 

Test07_HN40 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.4 g (Y) 

Test08 Sine sweep test Y f: 0.5÷35 Hz, a=0.02 g 
sweep rate: 1 oct/min 

Test09_HN60 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.6 g (Y) 

Test10_HN70 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.7 g (Y) 

Test11 Sine sweep test Y f: 0.5÷35 Hz, a=0.02 g 
sweep rate: 1 oct/min 

Test12_HN80 TH Seismic test, Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.7 g (Y) 

Test13_HN100 TH Seismic test, Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 1.0 g (Y) 

Test14_HN120 TH Seismic test, Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 1.2 g (Y) 
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Table 2. Sequential order of performed tests - MODEL 2. 

Test ID Test type Axis Test parameters 

Test01 Sine sweep test Y f: 0.5÷35 Hz, a=0.02 g 
sweep rate: 1 oct/min 

Test02_HN5 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.05 g (Y) 

Test03_HN10 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.1 g (Y) 

Test04_HN20 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.2 g (Y) 

Test05_HN30 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.3 g (Y) 

Test06_HN40 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.4 g (Y) 

Test07_HN60 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.6 g (Y) 

Test8_HN70 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.7 g (Y) 

Test9_HN80 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 0.8 g (Y) 

Test10_HN100 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 1.0 g (Y) 

Test11_HN120 TH Seismic test,Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 1.2 g (Y) 

Test12_HN140 TH Seismic test, Herceg Novi Y Ref. peak acc.: 1.4 g (Y) 

Test13 Sine sweep test Y f: 0.5÷35 Hz, a=0.02 g 
sweep rate: 1 oct/min 

 
In such a way, the complete seismic performance of the structures starting from the linear 

range, the appearance of the first cracks in the walls up to the development of the failure 
mechanisms was captured. 

3.2. Instrumentation Set-up 
The model response was monitored by a high speed data acquisition system consisting of 

20 accelerometers (ACC); 20 displacement transducers (LVDT); 4 linear potentiometers (LP) 
and 12 strain gages (SG), providing information about accelerations at different levels and 
points, relative displacements and deformations and strains at selected points. Detailed 
information on the instrumentation can be found in Necevska-Cvetanovska et al. (2015), [1]. 
Selected photos from the instrumentation set‐up are presented in Figures 6, 7 and 8. 

   
Figure 6. Instrumentation of MODEL 1 – LVDT and LPs (frame RA and RB) 
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Figure 7. Instrumentation of MODEL 2 - accelerometers (roof level) 

  

Figure 8. Instrumentation set-up – view on the shaking table 

 

4. SHAKING TABLE TESTS ON 1:2.5 SCALED MODELS 
The shaking-table test were designed to address broader open issues within the FRAMA 

project as: 1) the relationship between the drift capacity and the properties of the frame-masonry 
system controlling the drift capacity, 2) the stability of the masonry infill walls subjected to out-
of-plane inertia forces, 3) the effect of the openings in the masonry walls on the response of the 
frame-wall system, 4) the development and calibration of a new sensor to detect crack 
development and enable remote sensing of the safety state of a building after an earthquake. 

The models were subjected to several runs of increasing intensity, covering performance 
levels between minor damage and near collapse. The damage propagation with an increasing 
shaking intensity is discussed and selected test results - acceleration time histories, relative 
displacement time histories and shift in measured frequencies due to damage propagation are 
presented. Further on, results from MODEL 1 and MODEL 2 are presented, while the 
investigations of behavior of MODEL 3 are ongoing and will be presented in future. 
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4.1. Test observation regarding Model 1 

Testing of MODEL 1 was performed by following the test protocol described in Section 
3.1 (Table 1). The selected observations from the experimental testing are given below. 

Definition of the dynamic properties of MODEL 1 was the first step of the experimental 
testing, which enabled acquiring of important information about the achieved stiffness (natural 
frequencies) of the model. The natural frequency was defined in the Y direction of the model, by 
applying resonant frequency search tests. The frequencies obtained before the start of the seismic 
response tests (tests 01 and 02) and during the testing sequences after reaching PGA = 0.4 g (test 
08) are presented in Figure 11. The first frequency of the undamaged model was 8.785Hz, while 
after performing a series of five seismic response tests, the frequency was 3.047Hz. This 
emphasizes the reduction of the initial stiffness of the model due to the occurrence of damages, 
especially in the masonry infill. 

 
Figure 9. Obtained frequencies for MODEL 1 

4.2. Test Observation Regarding MODEL 2 
Testing of MODEL 2 was performed considering the test protocol described in Section 3.1 

(Table 1). The selected observations from the experimental testing are given below. 
Definition of dynamic properties of MODEL 2 was the first step of the experimental 

testing, which enabled acquiring of important information about the achieved stiffness (natural 
frequencies) of the model. The natural frequency was defined in the Y direction of the model by 
applying resonant frequency search tests. The frequencies obtained before the start of the seismic 
response tests (tests 01) and at the end of the testing (test 13) are presented in Figure 10. The 
other selected results obtained from the experimental testing will be presented further. The first 
frequency of the undamaged model was 7.51Hz, while at the end of the testing, the frequency 
was 3.11Hz. This emphasizes the reduction of the initial stiffness of the model due to the 
occurrence of damages, especially in the masonry infill. 

 
Figure 10. Obtained frequencies for MODEL 1 

Before seismic 
response tests 
(test 02)  
After PGA = 
0.4 g (test 08) 

Before seismic response 
tests (test 01)  
 
At the end of testing after 
PGA = 1.4 g (test 13) 
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The relative displacements of MODEL 1 and MODEL 2 defined as a difference between 

the recorded displacement at the top (linear potentiometer LP4) and at the bottom (LP1), at PGA 
= 1.2 g, is given in Figure 11. 

 
Figure 11. MODEL 1 and 2 & 3: Comparison of the displacement time-histories for PGA = 1.2 g  

 

5. CONCLUSIONS 
The aim of the FRAMA project was to investigate, through dynamic earthquake-simulation 

tests, the safety and behaviour of the RC frame system containing different types of infill 
masonry walls since these systems serve both architectural and structural demands efficiently. 

It should be pointed out that both models were subjected to the same experimental 
programme.  However due to the higher resistance of the second model, the tests continued 
under higher intensities of input excitation. As a general observation from the performed tests, it 
can be said that MODEL 2 with solid-clay bricks and vertical RC ties around the openings has 
shown better performance compared to MODEL 1. The damage that appeared in the infill of 
MODEL 2 was considerably smaller than that of MODEL 1, even under a higher input 
acceleration. 
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