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Abstract: 
Considering the increasing dynamism and development of the society, it is necessary in 
contemporary building practice to provide for easy transformation and adaptation of buildings 
to meet the expectations of changing users and different standards. Therefore, designers face the 
challenge of implementing strategies that anticipate change and avoid abandonment or early 
destruction of buildings. Life cycle analysis has proven that transformability has the potential to 
be a more sustainable strategy to build than renovation of existing conventional buildings. 
Transformable architecture introduces many solutions that can improve the functional, 
ecological and aesthetic properties of the structures. As a result, the economic performance of 
the building is also improving. It also enables revenue growth through multi-purpose use, energy 
efficiency and attracting tourists. Sports facilities and stadiums are typically set up to host 
sporting events. However, these facilities are used in their full capacity for their intended 
purpose no more than twenty times a year. However, investments in this type of structure are 
significant. This work aims to highlight the role of transformable architecture in the design and 
construction of large-scale sports buildings and facilities, and to demonstrate the need for 
maximum symbiosis of these expensive investments with the urban environment and everyday life 
of society. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В ерата на бързо развиващите се технологии, глобализация и постоянна динамика в 

битието на всеки, не може да не се запитаме дали конвенционалните методи за 
строителство не превръщат статичните, монолитни и „стабилни“ структури във възможно 
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най-преходните (и често ръководени от краткосрочни икономически цели) излишни обеми 

в и без това презастроената ни градска среда. Нека бъдем обективни – светът се променя 

около нас. Същевременно, бързо развиващата се технология и новите материали 

подтикват към революционни промени в архитектурата, даващи възможност на 

фантазията да се пребори с рамките на „установените“ принципи. По своето естество 

човечеството винаги е било преходно и подвижно в различна степен в различните периоди 

на историята. Това, което се е променило във времето и на което ставаме свидетели днес, е 
нарастващите скорост и мащаб, генериращи и нарастващо безпокойство и нестабилност. 
За да може модерната архитектура да служи на съвременното общество, тя трябва да 

обхване и да отговори на състоянието на непрекъснат трансфер, обмен, преместване и 

адаптация - качествата, развити от съвременните общества. Това, което преди се е смятало 

за немислимо, започва все повече в развитите държави да се изгражда и трансформира 
пред очите ни, сочейки към нов начин на мислене за това как живеем. И, в крайна сметка, 

архитектурата и сградата служат на хората. Те материализират вижданията им, вкусовете 

им от естетическа гледна точка, икономиката им, живота им. Всички тези аспекти на 

нашия непрекъснато променящ се свят, заедно с голямата скорост на развитието на 

високите технологии обясняват и постоянното нарастване на интереса към „гъвкавата 

архитектура“. 
Традиционните сгради, които са построени по статичен начин, се изоставят, биват 

напълно реконстроирани или дори разрушени, когато вече не отговарят на нуждите на 

собствениците. По този начин цялата енергия, материални и финансови ресурси, вложени 

в строителството, биват обезсмисляни. Инертните характеристики на традиционните 

сгради стават още по-проблемни, когато са свързани с признати екологични и социално-
икономически последици като сериозното изчерпване на ресурсите на Земята и огромните 

потоци от отпадъци, които строителната индустрия генерира. Всички тези последици 

сочат, че средствата трябва да бъдат по-добре изразходвани. Проектантите са 

предизвикани да прилагат стратегии, които предвиждат промяна, трансформация и 

адаптация на сградите и съоръженията. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ТРАНСФОРМИРУЕМАТА 

АРХИТЕКТУРА 
Целта на съвременната архитектура трябва да бъде: да служи на високоскоростния и 

устойчив начин на живот на съвременното общество. Може би една по-функционална 

архитектура, която е подвижна, адаптивна, трансформируема и способна да се разглоби и 

сглоби отново, може да се справи с нуждата на хората за многобройни дейности в едно 

пространство, да помогне за запазване на икономиката и облекчаване на прекомерното 

използване на енергия и ресурси. 
Именно поради тази причина, дискусиите, свързани с бъдещето на архитектурата, 

предизвикаха широк интерес през последните десетилетия. През тези години се родиха 

множество идеи за „гъвкава“ архитектура. Един от авторите, разглеждащ по-обширно тези 

идеи, е Кроненбург: 
„В едно общество, което има все по-строги изисквания към физическата среда и 

където заобикалящият икономически, социален и културен климат е в състояние на 

постояннен и драматичен поток, е необходима архитектура, която може да отговори на 

промените и е чувствителна към много различни нужди.“ Този цитат е насочен към 

трансформируемата архитектура и не само Кроненбург, но и други автори са започнали да 

описват своите произведения и очаквания към тази типология така, сякаш адаптируемите 

структури имат потенциала да решават трудни проблеми в „драматично променящ се свят“.  
Трансформируема, кинетична, рагъваема, адаптивна архитектура се отнасят до 

сгради с подвижна част или компоненти, свързани с промяна на формата и вътрешните 
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пространства (всички горепосочени отговарят често са определени и като „гъвкава 

архитектура“). Под термина „гъвкава архитектура“ обикновено се разбира архитектура, 

отговаряща на промяната, като „течна архитектура, която става пълна, когато хората я 

обитават и я използват“2. Независимо как ще я наречем обаче, върху този тип архитектура 

все повече се обръща внимание от съвременните архитекти и дизайнери.  
Докато специализираните термини са дифузни, общото използване на 

номенклатурите е объркващо. Един и същ термин се свързва с различни дефиниции. 

Авторите по темата обикновено не разясняват дали използваните номенклатури и 

класификации са свързани с типизирани видове, структури или механизми. В повечето 

случаи, всеки от тях преформулира термините в съответствие със собствените си нужди.  

2.1. Дефиниция за трансформируема архитектура 
През 1970 г. в една от първите книги, в които са класифицирали и описали 

движението в архитектурата, Зук и Кларк заявяват, че „нищо не е постоянно“, дизайнът е 

непрекъснат процес, който ще продължава да съществува и след построяването на 

сградата. Те характеризират кинетиката като „архитектурната форма, която може да бъде 

по същество измествана, деформируема, разширяваща се или способна на кинетично 

движение“ [3].  
През 2003 г. Робърт Кроненбург заявява, че кинетиката е „сграда или компоненти на 

сгради с променлива подвижност, местоположение и / или геометрия“3. Същият автор 

през 2007 г. казва, че е трансформируем „Включва променящ се дизайн на сградите, 
пространството, обема и формата като физически се изменя конструкцията, интериора или 

обвивката. Това е архитектура, която се отваря, затваря, разширява и взаимодейства“ [10]. 
Според Дж. Д. Лий, трансформируеми са сгради и структури, които са в състояние 

бързо да приемат нови форми, обеми и функции по предварително зададен начин 

посредством промяна в конструкцията, обвивката и/или вътрешните повърхности, 

свързани чрез шарнирни съединения (фиг. 1). Следователно, при трансформируемите 

сгради  обикновено са характерни конструктивни особености, фокусирани не толкова 

върху естетическия ефект, колкото върху подобряването на функционалните изисквания 

към сградата (напр. предпазване от дъжд или пропускане на слънчеви лъчи в определено 

време) и често се използват за спортни съоръжения, като отваряемите покриви на 

стадиони и павильони.  

 

Фигура 1. Трансформируема архитектура – промяна на форма и обем чрез шарнирни 

съединения 

2.2. Класификация на трансформируемата архитектура 
В рамките на изследванията по отношение на трансформируемата архитектура, 

много автори са развили система за класифициране на различните й видове. Категориите 

                                                 
2 Из лекция на Кроненбург по темата „гъвкава архитектура“ в Центъра за строителство в Лондон (Building 
Centre), проведена на 05.03.2011 г. 
3 Кроненбург, 2003 г. 
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често се разделят по отношение на конструкцията и механизмите, както и във връзка с 

приложенията и степента на трансформация (напълно сгънати или премонтирани). Най-
основното съображение е, че една сграда не е задължително да принадлежи само към един 

определен вид по класификацията. 
Зук и Кларк съставят класификация според архитектурното приложение и 

конструктивните аспекти на съоръжението. Те обособяват следните групи:  
1. Кинетично контролирани статични структури – имайки предвид, че „всички 

конструкции се движат“ под въздействието на товари, вятър и вибрации, този тип 
конструктивни системи се използват за осигуряване на по-добра стабилност на 
структурата. Обикновено се използват при мащабни съоръжения. 

2. Динамично изграждащи се структури – сгради, които могат да бъдат изградени без 
опора посредством възлови съединения и ставни връзки. Обикновено това са 
преместваеми самоносещи се конструкции.  

3. Кинетични компоненти – маломащабни компоненти, които чрез основните 
принципи на движение (ротация и транслация), изменят местоположението на 
конструкцията си.  

4. Обратима архитектура -  способността на една сграда да бъде премахната, без да се 
разрушават основни нейни компоненти, и да бъде повторно издигната с минимални 
усилия.   

5. Частично изменяща се архитектура – включва прибавяне, изваждане и подмяна, за 
да се отговори на изискванията за конфигурацията на компонентите или 
взаимодействието с други модули.  

6. Деформируема архитектура – промяната, която засяга цялостната форма, 
ограничена от първоначалната обвивка. Всички части са свързани и непрекъснати.  

7. Мобилна архитектура – сградата променя местоположението си в цялостен вид.   
8. Архитектура за еднократна употреба – възможността на сградата да бъде заменена 

с нова, която отговаря по-добре на нуждите на ползвателя. Възможно е да се 
разглежда като рециклиране на компоненти и материали, което се извършва в 
сглобяемата и устойчивата архитектура.  

2.3. Същност на трансформируемата архитектура в изграждането на спортни сгради 

и съоръжения 
В обобщение може да се заяви, че трансформируемата архитектура е вид динамична 

система, която може да се изменя с цел да придобие различни пространствени 
конфигурации, за да отговори по-добре на функционалните потребности. Това може да 
бъде осъществено чрез промяна в интериора, фасадата или конструктивни компоненти.  

Принципите на трансформируемата архитектура в съвременните спортни 
съоръжения най-често се прилагат в покривните конструкции на някои стадиони по света, 
особено от втората половина на двадесети век до днес. Тя често оказва съществено 
влияние върху обема и визията на сградата, поставяйки пред проектантите 
предизвикателство за решаване на проблеми във връзка с конструкцията на големи 
подпорни разстояния, технологични, икономически и функционални проблеми.  

Втори начин за прилагане на този вид архитектура в спортните съоръжения може да 
се наблюдава в конфигурацията на местата за сядане в съвременните многофункционални 
спортни зали. Търсейки именно възможност залата да бъде използвана целогодишно не 
само за спортни събития, но и за всякакъв тип културно-масови мероприятия, 
овладяването на пространствената конфигурация на сцената или трибуните се постига 
благодарение на принципите на трансформируемата архитектура.   

Не на последно място, изменянето или движението на различни компоненти може да 
бъде предвидено и във фасадата на сградата с цел постигане на по-добри екологични 
показатели. Макар и този аспект да не се отнася само за проектирането на спортни сгради, 
посредством трансформируеми системи може да се постигне филтриране на светлина, 
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изложение, звуци или миризми. Движение в компонентите на фасадата може също и да 
подобри естетическите качества на съоръжението, осигурявайки му симбиоза с постоянно 
променящата се градска среда.  

3. ТРАНСФОРМИРУЕМИ ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ 
Видовете трансформируеми покривни конструкции могат да се отделят основно на 

две групи [1]: трансформируеми опънати конструкции и трансформируеми компресивни 
конструкции.  

3.1. Трансформируеми опънати конструкции 
Този тип конструкции се прилагат като най-ефективни при покриване на големи 

подпорни разстояния, защото изискват по-малка консумация на материали и енергия. 
Считат се за добра алтернатива на традиционните покривни структури, тъй като 
трансформациите и деформациите при тях са максимално улеснени. Елементите се 
подлагат на предварително напрягане, за да се увеличи стабилността и надеждността на 
конструкцията. Структурата може да се деформира и да изменя формата си чрез 
движение, да се измести цялостно, запазвайки формата си. Въпреки че тези конструкции 
са подложени основно на опън, те се често се поддържат и от елементи, подложени на 
натиск. Пневматичните конструкции също спадат в тази категория, според М. Асефи, но 
към момента рядко се прилагат за покриването на стадиони и големи структури. Най-
често в мащабните спортни съоръжения се използва покритие от тъкан поради 
необходимостта от голямо разнообразие на движения, максимално улеснено управление и 
по-голяма ефективност.  

Основно се прилагат три типа конфигурации на този вид конструкции: интегрирана 
тъкан с пространствено-прътова конструкция (фиг. 2), интегрирана с пространствена 
рамкова конструкция (фиг. 3) и неинтегрирана тъкан (не се нуждае от твърда подпора) 
(фиг. 4).  

  

Фигура 2. Трансформация на интегрирана тъкан с пространствено-прътова конструкция 

  

Фигура 3. Трансформация на интегрирана тъкан с пространствена рамкова конструкция 
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Фигура 4. Трансформация на неинтегрирана тъкан  

3.2. Трансформируеми компресивни конструкции 
В тази категория попадат пространствено-прътовите конструкции с конвенционална 

форма, но и с възможност за умишлена деформация и трансформация. Те могат да бъдат 
категоризирани като два типа: пантографски и реципрочни пространствено-прътови 
конструкции.  

Пантографските представляват пространствено-прътова решетка, състояща се от 
елементи, които са свързани помежду си с панти. Тя може да осигури разнообразни форми 
и пространствени конфигурации. Не се използват често в архитектурата поради 
сложността на механизмите, завишената им стойност и липсата на надежност и 
дълготрайност. Използват се по-скоро в кинетични скулптури и художествени 
произведения (фиг. 5).  

  (а)  (б) 

Фигура 5. Пантографски конструкции – “Ирисов купол”, Хоберман (а) 
и Музей на изкуството в Милуоки (б). 

Реципрочните са конструкции, чиито елементи са взаимно свързани помежду си в 
затворена геометрия, поддържана в периметъра си от неподвижна структура. 
Минималният брой движещи се елементи, образуващи реципрочна конструкция на 
рамката, е три. Обикновено се използват за изграждането на отваряеми покриви. 
Подразделят се на два типа: с линейни елементи и с черупки. Вторият тип се считат за 
пространствени, но елементите им са взаимно укрепващи се. (фиг. 6) 

    

Фигура 6. Реципрочна конструкция на покрива на Стадион  “Ки Жонг” 

Най-разпространеният вид трансформируеми покривни конструкции в спортните 
сгради и съоръжения са именно обемните пространствени конструкции, състоящи се от 
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дву- или триизмерна повърхност, поддържана от вторична конструкция, движеща се чрез 
механична задвижваща система, без да променя формата си по време на движение. 
Обикновено се разделя на няколко части, които се поддържат независимо от вторичната 
конструкция. Всички отделни прибиращи се рамки се припокриват или се свързват до 
напълно затворено състояние, за да издържат на атмосферни условия. Следователно при 
тях трансформацията се извършва чрез преместване на повърхностите по установени 
трасета. Преместването при този тип структури често е линейно, ротационно, централно 
или комбинирано. (фиг. 7)  

   (а) 

  (б) 

Фигура 7. Стадион “Роджърс” – изглед в отворено и затворено състояние на покрива (а); 

схема на затваряне на покрива (б) 

4. ТРАНСФОРМИРУЕМИ СГРАДНИ ОБВИВКИ 
През последните години ролята на трансформируемите сградни обвивки и фасади 

като екологичен посредник е водещ елемент в много иновативни проекти като сградата на 
TIC в Барселона и кулите на Ал Бахар в Обединените арабски емирства. Положителните 
свойства на движещите се фасади не се ограничава само до естетическите им качества, но 
и върху въздействието им върху околната среда и тяхната повишена енергийна 
ефективност. Поради тази причина е целесъобразно въвеждането на тези системи и в 
проектирането на мащабни проекти като стадиони и спортни сгради, отличаващи се с 
повишена консумация на енергийни източници и капацитет. Използвайки 
трансформируеми фасадни системи в спортните сгради, енергийните им могат значително 
да бъдат намалени, като проектът бъде съобразен с  дневните температурни амплитуди. 
Адаптивна система, която е модулирана да контролира обема и посоката на топлинния 
поток в отговор на външни и вътрешни условия, значително би подобрила качествата на 
сградата и нейната ефективност.  

Значителен ефект от такъв тип сградна обвивка, която би могла да се приложи и в 
спортно съоръжение, е постигнат при кулите Ал Бахар. Със съвременна технология 
системата от триъгълни слънцезащитни елементи работи посредством линеен задвижващ 
механизъм, улавящ движението на слънцето, за да осигури защита от слънчевата светлина 
и отблясъци. Тази трансформируема фасадна система намалява ослънчаването на 
ограждащите елементи, подобрявайки обаче вътрешното осветяване, повишава комфорта 
на ползвателите и намалява потреблението на енергия с 50%, а на въглеродните емисии с 
1750 тона годишно (фиг. 8).  
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Фигура 8. Слънцезащитни елементи и принцип, използван в кулите Ал Бахар 

Друг пример за трансформируема сградна обвивка е използваната система в офис 

сграда в Мелбърн на име Къща на Съвета 2. Сградата постига забележителни резултати по 

отношение на енергийната си ефективност с 85% намаляване на потреблението на 

електроенергия, с въглеродни емисии само 13%. Фасадата е създадена креативно с 

различни решения за всяко изложение, които се съчетават, за да осигурят красива гледка 

на 80% от ползвателите. Трансформируемата система, приложена на западната фасада, 

осигурява 95% засенчване през деня и естествена вентилация през нощта, като 

автоматично отваря прозорците и позволява на нощния въздух да охлажда сградата. 

Механизмът се задейства автоматично, като проследява позицията на слънцето и 

осигурява засенчването следобед (фиг. 9).  

   

Фигура 9. Офис сграда в Мелбърн – западна фасада 

Седалището на Q1 в близост до Есен, Германия, е още един пример за добре 

проектирана фасада, състояща се от усъвършенствана трансформируема система за 

постигане на високо ниво в германските стандарти за устойчивост. Основна 

характеристика на сградата е слънцезащитната система, работеща въз основа на пътя на 

слънцето (фиг. 11), и създава уникалната идентичност на постойката. Сложната 

конфигурация от елементи намалява натоварването на ОВК на сградата чрез максимално 

увеличаване на естествената вентилация и чрез минимализиране на отблясъците и 

увеличаване на нагряването (фиг. 10). Външната облицовка на фасадата се състои от 400 

000 метални пера в три различни форми – триъгълни, квадратни и трапецовидни. Всички 

тези автоматични елементи с помощта на 1280 електрически мотора отварят целия 

слънчев екран за естествена светлина или го затварят напълно, за да предпазят 

ползвателите от отблясъци и прекомерно ослънчаване. Друг важен аспект на 

трансформируемата фасада е способността й да се движи при ветровито време до скорост 

70 км/час.  
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Фигура 10. Офис сграда, седалище на Q1 до Есен, Германия 

 

Фигура 11. Движение на слънцезащитните елементи, проследяваща пътя на слънцето 

 

5. ИЗВОДИ 
Поради нарастващата динамика в обществата и конвенционалните методи за 

строителство, физическото въздействие от нарастващата строителна активност в 

индустриализираните държави и развиващите се страни става непоносимо в днешния 

двадесет и първи век. Това въздействие се измерва основно чрез увеличението на 

употребата на материали и последващото замърсяване от тях, въглеродни емисии, 

инвестиции и очакванията за качество на живот.  
В световен мащаб се признава, че процесите по разрушаване на сгради до голяма 

степен нанасят отрицателно въздействие на околната среда и че използването на 

възобновяеми, трансформируеми сгради може да минимализира тези въздействия. 

Особено засегнати в световен мащаб са мащабните спортни съоръжения и структури, 

обикновено построени за международни спортни събития, като Олимпийските игри. 

Масовата практика показва, че тези структури често биват изоставяни скоро след 

приключване на събитието. Необходимо е намиране на нова функция и възможности за 

използването на тези сгради не само през определен период от време, а целогодишно. 

Освен това ресурсите, изразходвани при тяхното построяване, многократно надхвърлят 

тези при по-разпространените сгради като жилищни и офис сгради.  
Методите на трансформируемата архитектура се оказват ефективен подход при 

проектирането на този тип сгради и техните обвивки с цел понижаване потреблението им 

на енергия, справяне с изменящите се климатични условия и за осигуряване на удобно 

естествено осветление и чист въздух на хилядите им ползватели. За да се постигнат 

функционални, екологични, естетически и икономически ползи трябва да се установи 
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единен метод и принципи на проектиране и съобразяване между архитекти, конструктори 

и изпълнители, които да  интегрират системите в мащабните сгради, за да могат те да 

постигнат синтез не само със заобикалящата ги физическа среда, но и с постоянното 

развитие на обществото и времето, в което живеем.    
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МОДЕЛИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И САНИРАНЕ 

НА АГРОИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ 
 

Иван Ениманев1 
 
 
 

MODELS FOR REFRIGERATION AND SANITARY 
AGROINDUSTRIAL BUILDINGS 

 

Ivan Enimanev1 
 

Abstract: 
In the initial stages, the type design of the different types of buildings, including agro-industrial, 
consisted of the creation of repeatable projects, through which essentially individual projects 
were carried out. 
Later, the practice has repeatedly and extensively applied the same roof structures, doors, 
windows and other unified elements and details that are legally produced by standard 
applications. In this form, however, design can not be called "type", since it does not fulfill the 
tasks of developing the industrialized construction. 
The first step towards typing is unification. It aims to unify, as far as possible, a large number of 
architectural planning and construction elements and details on the way of eliminating 
unjustified differences and individual projects. A complete expression of unification and typing 
are so-called universal buildings or sections of them. 
Their main task is to meet the needs of as many functional requirements as possible. 
In the past practice of designing agro-industrial buildings, no single method has been developed 
to manage this process. The establishment of a basic space, combined with the factors for 
qualifying the site, allows the creation of a unified model for managing the processes of 
developing business projects for agro-industrial buildings and farms. 

Keywords: 
Architectural - Constructive Model, Agro-Industrial Building, Model For Reconstruction And 
Rehabilitation. 
 
 

В началните етапи типовото проектиране на различните видове сгради, в това число 

и селскостопанските, се свеждаше до съставяне на повторяеми проекти, чрез които по 

същество са осъществявани и индивидуални проекти. По-късно практиката е наложила 

многократно и масово приложение на едни и същи покривни конструкции, врати, 

прозорци и други унифицирани елементи и детайли, които добиват постепенно по законен 

                                                 
1 Иван Ениманев, арх. инж., ВСУ „Черноризец Храбър”, 9007 Варна, к.к. „Чайка”, ул. „Янко Славчев” 84, 
e-mail: ienimanev@abv.bg; 
 Ivan Enimanev, Arch. Eng., Varna Free University „Chernorizets Hrabar“, 84 Yanko Slavchev Str., 9007 Varna, Bulgaria; 
e-mail: ienimanev@abv.bg. 
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път стандартно приложение. В този си вид,обаче, проектирането не може да се нарече 

«типово», тъй като то не изпълнява задачите за развитие на индустриализираното 

строителство. Първият етап към типизирането е унификацията. Тя има за цел да уеднакви 

по възможност голям брой архитектурно-планировъчни и конструктивни елементи и 

детайли по пътя на отстраняване на необосновани различия в индивидуалните проекти. 
Унификацията прераства в типизация, когато натрупаният опит и предварителните 

проучвания на единични проекти с установени функционални връзки, квадратури на 

помещения, конструктивни решения, многократно изпълнявани в практиката и пригодени 

за конкретно строително изпълнение, намерят обобщен израз в типов проект. Типовият 

проект е подчинен на основна мярка, наречена модул. При търсената координация на 

размерите на строителните елементи модулът е основна единица за измерение. У нас е 

приет предимно основен модул 10 cm. Той е свързан пряко с метричната система и се 

изчислява лесно, особено при прилагане на уедрен модул с пресичащи се линии, отстоящи 

обикновено на разстояние, равно на един уедрен модул. Модулната мрежа се прилага в 

хоризонтална (равнинна) и във вертикална (пространствена) посока 1. 
Съществен въпрос при типовото проектиране по модулната мрежа е мястото на 

модулните оси по отношение на носещите стени и колони. В зависимост от носещата 

конструктивна система на сградата крайните модулни оси от мрежата са в различно 

отношение спрямо външните стени. За да не се получат голям брой типоразмери на 

елементите, в строителното производство се прилага т. нар. планировъчен или уедрен 

модул. 

 

Фигура 1.1. Модулна мрежа - система от надлъжни, напречни и вертикални 

При селскостопанските сгради той се приема в хоризонтална посока 150 сm и е 

еднакъв с този на промишлените сгради. Успешно се прилагат и по-големи уедрени 

модули 300, 600 и 900 сm. Във вертикална посока уедреният модул е 30 сm. 

Установяването на уедрени модули става въз основа на подробни строително-
технологични, архитектурни и конструктивни изследвания. При типовото проектиране на 

сградите, както и при техните строителни елементи и детайли, се използва т. нар. модулна 

мрежа (фиг. 1.1). Тя представлява перпендикулярно минаваща мрежа на 12,5 сm от 

вътрешната повърхност на външните стени в най-горния етаж. Когато стените са от други 

материали (сгуробетон, пенобетон, керамзитобетон и пр.) с дебелина, кратна на 10 сm, 

разстоянието от вътрешната им повърхност до крайната модулна ос е 10 или 15 сm [80, 
98]. По този начин е осигурено легло на носещите подови елементи минимум 7-10 сm. 
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Леките стени, които се поемат от подовата конструкция, се разполагат без оглед на 

модулната мрежа. При носеща скелетна конструкция модулните оси преминават и в двете 

посоки по оста на колоните, а ограждащите външни стени, които в случая не са носещи, 

могат да се поставят съобразно с архитектурното решение отвън, отвътре или между 

колоните. 

 

Фигура 1.2. Напречни разрези на селскостопанските сгради, типизирани на базата на 

уедрен модул 1,50 m в напречна посока и 30 сm във вертикална посока за сглобяеми 

строителни конструкции 

Процесите на типизацията и унификацията на селскостопанските сгради са свързани 

най-тясно помежду си и се обуславят взаимно. С унификацията и типизацията се цели 
чрез съгласуване на повече архитектурни решения да се създадат типови сгради, секции, 

обемно-планировъчни елементи, конструкции, детайли и др., които да намерят масово 

приложение в колкото се може различни по предназначение сгради. С това броят на 

типоразмерите на изделията могат да се заменят взаимно. Предимствата на тази 

взаимозаменяемост поевтинява строителството чрез масово изготвяне на строителни 

елементи, улеснява и опростява монтажа, скъсява сроковете на строителството. 

Основна цел на типизацията е да се установят елементи, които да се произвеждат 

по индустриален начин, т. е. да осигуряват и създават предпоставките за 

индустриализирано строителство. Пряк израз на тази цел са периодически 

създаваните каталози за номенклатури на готови конструктивни елементи за 

селскостопански сгради. На фиг.1.З и фиг.1.4 са показани два примера за илюстрация на 

строителни конструкции на селскостопански сгради, разработени по установена 

номенклатура за скелетна конструктивна система. 
Пълен израз на унифициране и типизиране представляват т. нар. универсални сгради 

или секции от тях. Основната им задача е да отговарят на нуждите на възможно повече 

функционални изисквания, технологии и селскостопански цели. Това може да се постигне 

чрез създаване на цялостни пространства по възможност без колони, които могат да се 

обзавеждат и използуват в зависимост от случая за краварници, свинарници, птичарници, 

складове и т. н. [124]. Развити са няколко конструктивни системи. Едните са с носещи 

стени, които поемат всички товари от покрива и подовите конструкции. Стените могат 
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да бъдат тухлени, каменни, бетонни, излети монолитно с пълзящ кофраж или от 

предварително изготвени елементи. Основният им недостатък е, че сградите не могат 

да се преустройват. Другите типове са със скелетна и смесена конструктивна система. 

Скелетната се изпълнява обикновено от желязобетон и дава по-голяма свобода на 

обемно-планировъчните решения, съвременно архитектурно оформление и по-големи 

възможности за вътрешни преустройства. Смесената конструктивна система заема 

средно положение между масивната и скелетна система. Тя обединява предимствата и 

на двете системи. На тази база са разработени и построени множество сгради 

селскостопански сгради у нас и в чужбина. Пространственo-конструктивните системи 

също са намерили приложение в земеделските стопанства за големи безколонни зални 

помещения с универсално предназначение [124,169] и обзавеждане. Универсалната 

сграда създава най-големи възможности и за стандартизиране на това обзавеждане. При 

стремежа за максимална унификация не бива да се отива до крайност, при която 

типизацията се осъществява за сметка на технологичните и функционалните изисквания. 

  

Фигура 1.3. Типизирани сглобяеми строителни 

конструкции, разработени на базата на уедрен 

модул по т. нар. мачтов начин на строеж 

Фигура 1.4.Типизирани сглобяеми 

строителни конструкции, разработени на 

базата на уедрен модул 

 
Значително улеснение при типовото проектиране и типизирането е 

узаконяването на различни изисквания, размери, елементи и детайли за масово 

приложение в т. нар. държавни стандарти. Установените у нас стандарти за 

селскостопански сгради в голямата си част все още не могат да се приемат за най-
подходящи. 

Съществено затруднение е и липсата на каталози за различните видове елементи и 

детайли, които улесняват работата по проектирането. При типизирането на 

селскостопанските сгради би могло успешно да намери приложение т. нар. моделно и 

фотомоделно проектиране. То ще изясни нагледно някои пунктове от технологията и 

функционалните зависимости. 
Примерен план на типизирана универсална селскостопанска сграда е представен на 

фиг.1.5, където: а) затворен краварник с късо легло; б) затворен краварник със средно 
легло; в) свинарник за угояване; г ) птичарник за кокошки-носачки; д) птичарник за 

бройлери. Възможни са още примери за животновъдни и за най-различен вид складови 

постройки. 
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Фигура 1.5 . Типизирана селскостопанска сграда при ширина 12 m  

а) затворен краварник с късо легло; б) затворен краварник със средно легло; в) 

свинарник за угояване; г ) птичарник за кокошки-носачки; д) птичарник за бройлери. 
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УНИФИЦИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ НА МОДУЛНИ АГРОСГРАДИ 
 

Иван Ениманев1, Красимир Ениманев2 
 
 
 

UNIFICATION OF ARCHITECTURAL-CONSTRUCTION ELEMENTS 
OF MODULAR AGRO BUILDINGS 

 

Ivan Enimanev1, Krasimir Enimanev2 
 

Abstract: 
A basic requirement for an agro-industrial building model is to use the energy from the surrounding 
area and inside the building through the construction of the enclosure in each of the seasons. 
The unification requires combining the conditions of energy economy with minimal cost of fuel 
and electricity for air conditioning. 
The technological space is formed by the physiologically necessary norms for area and volume. 
Specifically for the agrarian sector, the degree of unification should primarily be related to 
livestock buildings. The standards for livestock units (LU) are then basic. The remaining size, 
depending on the species and age of the farmed animals and birds, is linked through the 
conventional animal or poultry-based (LU). 
There is a schematic diagram of the module, synthesized in accordance with a methodological 
layout for the structure and the ranges of modular elements. 
The construction is carried by semi-trailers and when assembled they are connected to each 
other by mounting bolts and form a supporting structure of the building. 
When changing the building gauge, the structure is retained, only the element gauges are 
changed. The structure thus formed ensures the closure of the space and the construction of the 
building with a single structural element. 

Keywords: 
Agro-industrial Building, Unified Module, ARCHITECTURAL-constructive element. 
 
 

Основно изискване към модела на агроиндустриалната сграда е през всеки един от 

сезоните максимално да се оползотворява енергията от околното пространство и вътре в 

сградата, чрез конструкцията на ограждането. 
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Унификацията изисква да се съчетават условията за енергоикономичност при 

минимални разходи на гориво и електроенергия за климатизация. 
Проведени са изследвания и са предложени варианти на типови модули за 

строителство на стопански сгради с аерация. Синтезирани са два модула, представени на 

фиг. 1.1. 

 

 

Фигура 1.1. Схема и компоненти на модулните елементи 

 
Предлага се конструкцията да се изгражда с два елемента - А и В (фиг.1.1), където А 

съдържа приточните канали, а В - изсмукващите. Конструкцията на елементите 

удовлетворява условието модулите да се изработват на място, като на обекта се 

осъществява само сглобяването. За да се постигне това е необходимо рамките 6 да бъдат 

гладки, с правоъгълно напречно сечение. Така те изпълняват функцията на преградни 

стени между входно - изходните канали и модулите ще се монтират като се наслагват един 

до друг (фиг.1.1.). 
Рамките от всеки модул се опират една до друга, свързват се посредством болтове 26 

и образуват обща ферма. Ако покривът е с плоски елементи(ламарина), рамките се 

изпълняват с наддаден зъб, за да се образува посочената на фигурата издатина и профил, 

така че да се застъпват покривните ламарини и да се избегне теч. В случай, че се 

използват керемиди, същите ще се поставят след сглобяване на сградата без да са 
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необходими зъбчета на фермите. Профилът на елементите на рамката, при такъв монтаж, 

има възможно най-висок съпротивителен момент. Освен това рамките могат да се 

изработят от всякакъв материал - дърво, метал, пластмаса, текстолит и др. Самото 

изработване технологично е опростено и ще изисква възможно най-ниски разходи. Тези 

изисквания са изпълнени за всички конструктивни компоненти на модулите, фиг. 1/1, 

позиции 1-16 и 22-25. Това дава основание, при технико-икономическата оптимизация на 

модулите, разходите за осигуряване на технологичната и инструменталната екипировка и 

разходите по изработка на компонентите да не се сравняват и залагат в модела. За да се 

изработят модулите в специализирани бази и да се монтират на място е целесъобразно да 

се осъществи оптимизация и съвместно изработване на Стойките, фиг.1.1. позиция 25. 

Чрез елементите 2, свързващи двете полурамки 6, се формира гредореда за керемидите 

или ламарините, укрепва се изолационния слой 3 и се образува пространствената носеща 

конструкция на модула. По същия начин, чрез странични леки плоскости (10), (12) и (13) и 

гредички (11) се формират страничните стени и входно-изходните канали. Дъната на 

същите се затварят чрез фолио от типа на армиран полиетилен, фиг.1.1, позиции (9) и (16)  
Целесъобразно е по цялата дължина на билото, сградата да бъде отворена. На всяко 

поле се предвижда един входящ и един изходящ въздуховод (позиция17,18). Фонарът се 

образува чрез две цилиндрични плоскости (позиция 5,7), едната от които е с отвор и 

свързана с изходящия канал. Поставя се цилиндричен канал (22) и регулиращата клапа 

(23). Така фонарът е с намалено хидравлично съпротивление и модула се опростява 

конструктивно. Навсякъде по продължение на каналите, на техните входове и изходи и 

местни съпротивления се предвиждат съответни закръгления. При определени условия, 

ако модулния елемент се изпълни с подходящи материали, може ефективно да се използва 

енергията на слънцето и атмосферния въздух при климатизация на сградите . 
Обзорът на ергономични решения в архитектурно-конструктивните елементи на 

стопанските сгради в аграрния сектор показва, че са налице определени: 
 ниво на типизация на строителните елементи но само от позиция на 

конструктивните параметри, с оглед рационалното изпълнение на сградите; 
 елементи (в случая мястото за единица едър рогат добитък) са базисни за 

ергономични решения на стопански сгради в аграрния сектор; 
 варианти на модели за типизирани конструкции на сгради с аерация, които са от 

два елемента, които затрудняват тяхното изпълнение, без да са свързани с теория 

на подобието техните геометрични, конструктивни и технико- икономически 

параметри. 
Тенденцията при осигуряването на микроклиматичната среда е използването на 

естествената вентилация, с оглед икономия на енергия и възобновяеми източници на 

енергия. Естествената вентилация се основава на влиянието на вятъра и разликата между 

относителното тегло на въздуха при различни вътрешни и външни температури. Поради 

това естествената вентилация може да действа добре при ниски външни температури. 

Вентилацията от този вид при определени схеми не действа при изравнени вътрешни и 

външни температури и през лятото. 
Вентилацията посредством директни отвори е най-проста по устройство. Тя се 

осъществява чрез обикновени горни прозорци и жалузи, или чрез специални отвори, които 

се затварят съобразно с понижаване на температурата, фиг.1.2, фиг.1.3, фиг. 1.4, фиг.1.5 
Вентилацията посредством шахти и канали е по-съвършена и се осъществява чрез 

изсмукващи приточни канали или комини 6,9. Хоризонталната естествена вентилация с 

регулиращи се отвори осигурява по-малък въздухообмен от вертикалната, тъй като 

действието й зависи от силата и направлението на вятъра и по-малко от разликата между 

вътрешната и външната температура , фиг.1.5., 1.6, 1.7. 
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Фигура 1.2. 
Естествена 

вентилация чрез 

прозорците 

Фигура 1.3. 
Естествена 

вентилация с 
регулиращи се отвори 

Фигура 1.4. 
Естествена 

вентилация през 

тавана 

Фигура 1.5. 
Естествена 

вентилация чрез 
отвори-решетки 

 

   

Фигура 1.6. Естествена 

вентилация с приточни и 

изсмукващи канали 

Фигура 1.7. Естествена 

вентилация с приточни 

отвори и изсмукваща шахта 

Фигура 1.8. Естествена 

хоризонтална вентилация с 

канали 

 
Неуправляемата естествена вентилация удовлетворява частично. Перспективни се 

очертават модулите с управляемата естествена вентилация, накратко аерацията. На 

фиг.1.5 и 1.6 е представен контур на схема с аерация с приточни и изсмукващи канали. 
Той се състои от входни въздуховоди (3), с двойно дъно (8), съединени от вътрешната 

страна на сградата към прозорците - клапи (6). Прозорците-клапи са монтирани в 

надлъжните външни стени на животновъдното помещение. Под тях са поставени 

подвижни регулиращи панели (5), подредени шахматно по дължината на сградата, за да се 

избегнат въздушните течения. 
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QUASI-STATIC TESTING OF COLUMNS-TO-FOUNDATION 
CONNECTION FOR PREFABRICATED RC HALL 

 
Igor Gjorgjiev1, Borjan Petreski2, Vlado Micov3 

 

Abstract: 
For the purpose of determination of the bearing capacity and deformability characteristics of a 
specific connection type for a prefabricated reinforced concrete structural system, full-scale 
quasi-static experimental tests were performed. Two separate loading configurations were 
examined in order to assess the behaviour of monolithic column-to-foundation socket connection 
in the nonlinear domain. Firstly, the column-to-foundation connection was investigated under 
the action of adequate axial force and simulated lateral cyclic loading until failure. Then, the 
joint socket was utilized for pull-out tests to determine the force-slip relationship of the 
monolithic connection. The instrumentation of the specimens followed the configuration of the 
structural elements and the need for correct assessment of their behaviour during the testing. In 
general, the performance of the column-to-foundation joint connection was estimated to satisfy 
the design provisions and provide sufficient capacity for the design loads in the elastic domain.  

Keywords: 
Prefabricated, Reinforced Concrete, Joint Connections, Socket, Experimental Procedure. 
 
 

1. INTRODUCTION 
The use of prefabricated reinforced concrete in the building of industrial facilities offers 

advantages in terms of the time of erection, cost of the project, quality and safety control and 
sustainable construction. However, in regions of high seismicity, the behaviour of such structures 
relies greatly on the connections design. It is particularly critical since the connections should 
dissipate energy through significant cyclic nonlinear deformations while maintaining their 
capacity and the integrity of the structural system [1]. Regarding past seismic performance, 
socket foundations provide substantial fixity at the base of the precast columns [2]. On the other 
hand, if the column-to-foundation connections are not designed for seismic loading, columns 
may lose their verticality owing to permanent relative displacements and rotations experienced at 
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the foundation level [3]. Therefore, the column-to-foundation connections require experimental 
proof to validate their application. 

Previously, it was experimentally established that the socket-type systems, mainly used in 
the design of prefabricated reinforced concrete structures, provide sufficient energy dissipation 
[4]. Additionally, this type of foundation shows a stable response under axial and lateral cyclic 
loading. Compared with other connection joints (cast-in-place and grouted sleeve joints), the 
socket foundations show a more pronounced extension of flexural cracks at the column base, 
spreading along a length approximately equal to the column base [5]. Furthermore, experimental 
tests were conducted in order to derive a practical design method of connection details for socket 
base connections [6]. Detailed inspection of these connections at the end of testing indicates that 
they behave as rigid connections [7]. 

The study presented in this paper examines the load capacity and deformability properties 
of a specific column-to-foundation connection through quasi-static full-scale testing. The models 
are examined in the nonlinear domain under axial and lateral cyclic loading. Two identical 
models are investigated until failure and the behaviour of the socket connection is assessed by 
the output of the configured instrumentation. Afterwards, the first specimen is investigated under 
pull-out tests to obtain the force-slip capacity of the socket joint. It is established that the 
monolithic nature of the joint connection under the design loads is preserved throughout the 
testing procedure. 

2. DEFINITION OF TESTING MODELS 
Based upon the primary goal of this study, detailed design for the joint connection model is 

performed. The aim is to design the models for simulation of the real behavior of the connection 
avoiding any chance of error during the testing. The design of the structural elements of the 
connection is performed purposefully to facilitate that failure does not occur under the maximum 
design load.   

The investigated models are designed to simulate the realistic performance of the column-
to-foundation connection. Two structural elements constitute the models investigated: (1) socket 
foundation and (2) column. The dimensions of the foundation element in the base are 200/120 
cm and its height is 50 cm. In accordance with the footing, a socket with height of 100 cm, width 
of 120 cm and wall thickness of 20 cm is constructed. The column has a square cross-section 
with side length of 60 cm. After the correct placement of the constitutive elements in the 
assembly, the 10 cm gap between the socket and the column is grouted with a fine fraction 
concrete material.   

Figure 1 shows the specific dimensions of the test setup (Fig 1a) and two sections 
representing the connection of the foundation to the anchorage structure (Fig. 1b). The 
dimensions of the column, the socket and the grouted material fully correspond to the realistic 
dimensions of the connection. On the other hand, the foundation structure is modified to some 
extent due to the specific requirements for the modelling of the connection with the reaction 
wall.  

The reaction wall for the horizontal load is a stiff tapered cantilever bolted to a steel 
system. It is connected to the laboratory floor slab (strong floor) by means of large steel 
reinforcement bars crossing the slab and the steel elements (Fig 1b). 

The foundation structure is designed to withstand the maximum loading of the testing 
procedure while the design of the socket structure is conducted according to the structural 
analysis of the entire model. The column is primarily designed for maximum design loads and 
then checked for the ultimate loading of the testing procedure. The longitudinal reinforcement of 
the column consists of 12 bars with reinforcement ratio of approximately 1.3%. Closed stirrups 
of 8 mm diameter at 7.5 cm distance from centre to centre and additional 8 mm tie stirrups at 30 
cm distance are used as transverse reinforcement of the column.  
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 a) b) 

Figure 1. Testing model setup: (a) plan view (b) sections 1-1 and 2-2. 

The vertical and lateral loading of the model is applied through hydraulic actuators 
connected to the column on the opposite side of the reaction walls. The connection between the 
column and the jacks is designed with two anchor plates and four anchoring holes  and 
represents a hinge joint (Fig. 2).  

 

Figure 2. View of the actuators-column connection. 

3. QUASI-STATIC TESTING METHODOLOGY 
The quasi-static testing is performed in the Dynamic Testing Laboratory of the Institute of 

Earthquake Engineering and Engineering Seismology in Skopje. For that purpose, specifically 
defined systems within the laboratory are employed: multi component loading system for quasi-
static testing, measurement and control system, data acquisition and data processing system.  

In this particular experiment, depending on the test performed (axial and lateral or pull-
out), two servo actuators are utilized. The smaller one is used for the axial load application (1000 
kN loading capacity) and the larger one for the cyclic lateral loading (1500 kN loading capacity).  
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3.1. Instrumentation 

The instrumentation is composed of displacement transducers (LVDT) placed at pre-
defined characteristic positions on the models, strain gauges (SG) that measure the strains in the 
reinforcement bars and load cells which measure the applied forces. Complete schematic of the 
instrumentation of the model is shown in Figure 3.  

  

Figure 3. Instrumentation setup of model. 

The LC devices are assembled on the vertical and horizontal force pistons in order to 
measure the applied axial and lateral loading on the model. At the same place, two LVDTs are 
installed as well, measuring the displacement between the actuators and the edges of the column. 
Additional LVDTs are placed at the column-to-foundation connection and along the footing 
length at characteristic points. Another LVDT is positioned between the column and the socket 
to define the slip during the pull-out test of the specimen. Two SGs are installed internally at the 
reinforcement of the column measuring the steel strains, while the other two are placed on the 
outer side of the column measuring the strain in the concrete. 

3.2. Loading of the model 
The loading program of the experimental procedure encompasses two distinct tests. Firstly, 

the capacity of the column-to-foundation connection is evaluated by observation of the failure in 
the socket. The external forces are represented through a vertical component Fv (axial force) and 
cyclic lateral component Fh, Figure 4a. In the final test, the slip-force capacity of the connection 
is determined where the column is subjected to axial tensile force, applied as a pull-out load Fp, 
Figure 4b. 

 a)  b) 

Figure 4. Model loading (a) cyclic lateral (b) pull-out. 
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3.3. Testing results 

The testing of the models is performed based on a predefined load application program. In 
the beginning, axial force of 300 kN is applied with the smaller servo-actuator which 
corresponds to the action of gravity loads on the column.  Then, using the larger servo-actuator 
successive monotonic increase of the displacement amplitude is executed until the connection 
has reached nonlinearity. The moment-displacement and force-displacement relationships are 
presented in Figure 5. It can be observed that the yielding is reached for a base moment value of 
M=560 kNm and lateral force Fh=186 kN. This point on the graph represents the yielding point 
of the cross-section and demonstrates its capacity in the linear domain which is of big interest 
when considering the design of the prefabricated structural elements.  

 a)  b) 

Figure 5. (a) Moment-displacement (b) Force-displacement. 

Additionally, from the graphs in Figure 5a and 5b, the maximum displacement and the 
maximum lateral load values are obtained. The maximum displacement is measured at 116 mm, 
while the maximum lateral force is 246 kN. Furthermore, Figure 6 displays the time-histories of 
the applied loading measured by the LCs at the actuators. The lateral force values are shown in 
Figure 6a, while the constant vertical load is presented in Figure 6b. 

 a)  b) 

Figure 6. Time-history of applied loads (a) lateral (b) axial. 

The SGs located at the bottom of the column, measured the strain in the longitudinal 
reinforcement and the concrete during the investigation. The maximum measured strain in the 
longitudinal bars after the completion of the testing procedure is 1.5‰ (Fig. 7a) which 
demonstrates significant capacity of the reinforcement in the section. Figure 7b, on the other 
hand, displays the strains measured in the concrete under axial and lateral loading. The graph 
clearly shows that the ultimate strain value of the concrete in compression [8] is approached as 
the lateral load is increased during the experimental tests. 
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 a)  b) 

Figure 7. Time-history of measured strains at (a) reinforcement (b) concrete. 

Characteristic damage of the investigated specimen is displayed in Figure 8. It is observed 
that the failure happened simultaneously in the grouted mixture, the socket and the column. 
Figure 8a displays the crack pattern in the grouted concrete and the socket. The cracks are 
concentrated mainly in the angles and progress with increase of the loading. The first crack in the 
socket occurs in its angle under lateral load of 100 kN. Under lateral load of 125 kN, a crack 
appears at the contact between the socket and the grouted concrete that increases as the load is 
amplified. Cracks in the column are observed in Figure 8b. These cracks appear progressively 
under the load of 250 kN when the capacity of the column is exceeded. 

 a)  b) 

Figure 8. First model crack patterns at (a) socket (b) column. 

After the completion of the first experiment, testing of the capacity of the column 
subjected to a pull-out force is performed.  

 a)  b) 

Figure 9. Pull-out test results (a) force-displacement graph (b) slip failure. 
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The axial force-displacement relationship is presented in Figure 9a. The capacity force is 

measured at Fp=120 kN which is a value impossible to reach under realistic conditions. Figure 
9b shows the slip between the socket and the column. It is observed from this figure that the 
failure occurred at the contact between the socket and the grouted material. On the other hand, 
the contact between the column and the grouted concrete remains undamaged and there is no 
observation of rupture at the connection.  

Finally, Figure 10 shows the typical damage patterns of the second investigated model. 
Simultaneous damage in the grouted concrete, the socket and the column is observed yet again. 
In Figure 10a the cracks in the grouted mixture and the socket are visible. They are mainly 
concentrated in the angles and progress with amplification of the loading. The first socket crack 
appears in the element angle under the lateral force of 90 kN. Under the 120 kN lateral loading, 
the first crack at the contact between the socket and the grout appears, as well. It is accompanied 
with a side crack in the socket structure that also progresses as the loading is increased. 
Significant crack along the contact between the column and the socket is observed in Figure 10b, 
occurring at 210 kN lateral load.  

 a)  b) 

Figure 10. Second model crack patterns at (a) socket (b) column. 

4. DISCUSSION 
This research paper presents the procedure and results of an experimental laboratory 

testing for capacity and deformability determination of characteristic prefabricated connection in 
real size. 

Prefabricated concrete buildings behave in a different way to those where the concrete is 
cast in-situ, with the components subject to different forces and movements [9]. Clearly, the 
proof of the behaviour of a particular structural system in ideal conditions indicates experimental 
testing of every structural element and characteristic connection of the system. However, in this 
specific case, investigation of the behaviour of a single connection of the prefabricated 
reinforced concrete hall system has been performed. A connection that predominantly affects the 
structural response of the prefabricated structure to lateral loading is examined acquiring useful 
information for the behaviour of the entire system. 

 Appearance of the first diagonal crack in the grouted concrete and the socket is observed, 
under lateral load producing moment of 375 kNm. 

 Development of significant cracks in the column base above the socket is detected, under 
a horizontal force producing moment of 750 kNm. For the same moment value, the 
damages in the socket and the grouted mixture are smaller. 

 Hysteretic relationship for a critical cross-section of the column is presented in the form 
of moment-displacement (Figure 5a) and force displacement graphs (Figure 5b). It is 
established that the cross-section demonstrates steady characteristics and substantial 
ductility. 
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 Generally, this connection shows characteristics of stable behaviour and does not require 

taking additional measures for structural improvement. 
 The hysteretic relationships presented evaluate the correlation between the design 

moment, the moment of the first crack and the moment of failure of the cross-section. 
These characteristic points can be used during the design phase. 

 The pull-out test of the column evaluates the slip capacity of the connection. It 
demonstrates that the slip happens at 120 kN force. Pull-out force can happen during 
seismic loading and it should be checked in the design of the structure. 

 Experimental tests provide information about the realistic behaviour of the investigated 
elements and prove the monolithic nature of the column-to-foundation connection. 

 

5. CONCLUSIONS 
Taking into consideration the high-quality manufacturing and assembly of the investigated 

model specimens, the experimental test results represent a useful database for this type of 
structures. Based on the findings in this experimental study, specific parameters for the 
prefabricated reinforced concrete socket connections can be defined for their improved 
applicative implementation. 

Additionally, the testing results presented in this paper demonstrate the monolithic nature 
of the connection, its bearing capacity and deformability and its role in the stability of the 
prefabricated reinforced concrete hall structures. 

The hysteretic diagrams obtained support the design procedure of the connection, 
providing beneficial data for the characteristic points of the structural response under combined 
axial force and bending moment. The experimental tests also provide the slip capacity of the 
connection. 

Benefitting the conclusions of this experimental study, further development in the 
analytical modelling and performance optimization of the column-to-foundation connection can 
be achieved. Finally, the results obtained provide significant importance for analytical 
improvement of the constitutive and analytical models of the prefabricated structures. 
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Abstract: 
This paper presents an overview of the theoretical background behind obtaining modal 
parameters of structures using different techniques. Damping estimation using half-power 
bandwidth and logarithmic decrement methods is briefly described, while modal estimation 
using Frequency Domain Decomposition (FDD) and Enhanced Frequency Domain 
Decomposition (EFDD) methods is presented in details. Due to feature limitations of 
commercial programs, a custom software has been developed in IZIIS. The main aim of the 
software is signal processing and operational modal analysis where FDD and EFDD methods 
are implemented. The benefits from application of the software is the possibility to improve the 
methodology and to implement some additional parameters for obtaining a more reliable result. 
The software is described and it is applied in estimating the dynamic properties of a nine-story 
reinforced concrete building. 
Forced and ambient vibration tests have been carried out on a 9 story RC frame structure. The 
results from ambient vibration tests were used to identify the first two natural frequencies and 
mode shapes of the structure using FDD method and compared to results from the forced 
vibration tests. A good correlation in natural frequency, mode shapes and damping has been 
obtained. The results showed that the implemented methodology in custom computer algorithm 
calculated the modal parameters of the structures with a high accuracy. 
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1. INTRODUCTION 
Experimental identification of modal parameters (experimental modal analysis - EMA) is a 

research topic with fruitful six-decade history. Its application started in Mechanical Engineering 
where characterization of the dynamic behavior of scaled laboratory models of structures, tested 
in controlled environment in laboratory conditions, needed to be done. Nowadays, this 
methodology is known as forced vibration tests (FVT) where simultaneous measurements of one 
or more dynamic excitation and the corresponding structural response is measured.  EMA 
techniques are nowadays well known and are used for identification of modal parameters of 
structures like bridges, dams and buildings. However, application of EMA techniques in the field 
of civil engineering is far more complex due to the large size of the structures and difficulties in 
applying dynamic excitation in these conditions. Therefore, in civil engineering structures, 
ambient vibration tests (AVT) are more practical, economical and possible. By this modal 
identification technique, the artificial excitation produced by heavy and expensive equipment is 
replaced by ambient vibration forces like wind or traffic induced forces. In this way, the modal 
parameters can be identified without disturbing the tested structure’s daily exploitation and 
furthermore the tested structures are identified using real operation conditions so the obtained 
results are associated with realistic levels of vibrations. On the other hand, the level of excitation 
is low so very sensitive sensors with very low noise levels have to be used and even then lower 
signal to noise ratios compared to the ones observed in FVT tests can be expected. Other 
disadvantages of AVT tests are the shorter coverage of frequency content and lower possibility 
to excite stiffer structures. The defined mode shapes are not scaled in absolute sense due to the 
impossibility to measure the modal masses. Because AVT tests provide modal parameters 
(natural frequencies, mode shapes and damping) only from measurement of structural responses 
(outputs), the identification is called operation modal analysis (OMA) or output - only modal 
analysis (due to inability to measure the input).  

The presented paper aims to provide overview of the theoretical background behind 
definition of important modal properties of any structure (mode shapes and modal damping) 
using different techniques. Damping estimation using the well know half-power bandwidth and 
logarithmic decrement methods is briefly described. Also, modal estimation using Frequency 
Domain Decomposition (FDD) and Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD) 
methods is described in details. Due to feature limitations of commercial programs, a custom 
software has been developed in IZIIS. The main aim of the software is signal processing and 
operational modal analysis where FDD and EFDD methods are implemented. The algorithm is 
written in C++ language with full support for parallel processing. The visualization of the input 
and output data is created in windows presentation foundation WPF environment. The main 
advantage of this custom-made software is its ability for definition of user-defined values for 
different parameters in order to obtain more reliable results. The software is briefly described 
and its application in estimation of the dynamic properties of a nine-story reinforced concrete 
building. Comparison of the results for the modal damping obtained experimentally by force 
vibration method and analytically by the EFDD method is given at the last part of the paper. The 
obtained results showed that the implemented methodology in custom computer algorithm 
calculates the modal parameter of the structures with a high accuracy. 

2. DESCRTIPTION OF MODAL DAMPING ESTIMATION METHODS 
The methods for modal parameters identification (in this case modal damping, but it is the 

same for all modal parameters) of dynamic systems based on their response to ambient 
excitation, are defined as frequency domain or time domain methods. The frequency domain 
methods start from the output spectrum of half- spectrum matrices estimated from the measured 
outputs. These methods can be non-parametric or parametric. The non-parametric frequency 
domain methods are simpler and most widely used. Among these, the Peak-Picking method is 
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the most well-known and most applied nowadays in dynamic testing of civil engineering 
structures as it is considered most adequate to make a first check of the quality of collected data 
and get a first insight into the system’s dynamic properties. The FDD is more sophisticated non-
parametric method that overcomes some limitations of the Peak-Picking method. This method is 
elaborated in details in the following sections. 

2.1. Half-power bandwidth method 
Upon obtaining the frequency response curves of the analyzed system, modal damping can 

be measured using half-power bandwidth method. This method consists of defining the resonant 
frequency and two nearby frequencies w1 and w2 located in the frequency spectrum (Figure 1) by 
application of equation 1: 

 

Figure 1. Half- power bandwidth method 
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After defining the required frequency values (wn, w1 and w2) in the frequency spectra the 
damping value can be calculated applying equation 2. 
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2.2. Logarithmic decrement method 
The logarithmic decrement method for modal damping estimation is applicable in free 

vibration state which can be simulated by forced vibration tests (FVT). In order to obtain the 
damping coefficient, the response of the structure to a harmonic force provided by the shakers 
should be measured. After stopping the excitation force in the resonant state, the decaying 
response of the structure is observed. The exponential curve that best fits the decaying 
amplitudes is obtained using regression analysis (Figure 2). 

 

Figure 2. Logarithmic decrement method 
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The exponential function of the decaying curve that fits the amplitudes of the damped 

vibration is defined by equation 3. 

 tneQtQ 
 0)( , (3) 

where ξ represents the damping coefficient, ωn is the oscillation angular frequency measured in 
rad/sec2 (f=ωn/2π), t is the duration of the observed signal in seconds. From here the modal 
damping coefficient for the measured mode of vibration is easily determined. 

2.3. Frequency Domain Decomposition (FDD) and Enhanced Frequency Domain 
Decomposition (EFDD) method 

The FDD method is a simple and user-friendly technique that allows separation of closely 
spaced modes and identification of the corresponding modal damping coefficients. It is a 
frequency domain non-parametric method that interprets output spectrum matrices estimated 
with the cross power spectral density CPSD method. According to the modal decomposition of 
the transfer function and considering the relationship between the output spectrum and the 
transfer function, the output spectrum can be described in the following matrix expression 
(equation 4): 

 H
uu

T
yy VIiLRLIiVS *)(*)()( 11     (4) 

Assuming that the inputs are not correlated (Ruu is a diagonal matrix), and the 
orthogonality of the mode shapes and modal participation factors, the previous equation can be 
written as: 

 H
yy VVCS )()(   , (5) 

where C(w) is a diagonal matrix composed by functions of w, each of them dependent on the 
natural frequency and modal damping coefficient of only one mode of the structure, and V is a 
matrix with columns representing the mode shapes. The same simplification can be done even if 
the inputs are correlated, but the modal inputs are uncorrelated. Moreover, if the structure is 
lightly damped, as it is the case of the majority of civil engineering structures, the simplification 
presented in equation 5 is still approximately true. However, the condition of mode shapes 
orthogonality has to be respected at least between closely spaced modes. 

On the other hand, the singular value decomposition (SVD) of the complete output 
spectrum matrix estimated from the measured signals gives (equation 6): 

 H
jjjjyy USUS )(ˆ   (6) 

where Uj is an orthogonal matrix (UjUj
H=I) containing the singular vectors of )(ˆ

jyyS  and Sj is a 

diagonal matrix holding the corresponding singular values. 
Comparing equation 5 and 6 it can be noted that the singular vectors provided by the SVD 

can be associated with the mode shapes of the tested structure. The SVD provides the singular 
values in ascending order - for each discrete value of w, the first singular value contains an 
ordinate of the spectrum associated with the dominant mode at that frequency. The number of 
non-zero singular values represents the rank of the spectrum matrix at a specific frequency. 

The absolute values of the spectral matrix members, calculated from the acceleration time 
series, are obtained applying the cross power spectral density method. The application of the 
SVD decomposition to the spectrum matrix, evaluated at all discrete frequencies, produces 
singular values for each frequency (Figure 3a). The frequency spectrum of the first singular 
values presents peaks that are associated with the modes of the structure. The real components of 
the first singular vectors, associated with the identified peaks, represent the mode shapes. 
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Once a set of points with similar singular vectors is selected for a particular mode, this 

segment of an auto-spectrum may be converted to a time domain (Figure 3b). An auto-
correlation function with the contribution of a single mode is obtained. As the output correlation 
of a dynamic system excited by white noise is proportional to its impulse response, it is possible 
to estimate the modal damping coefficient. This can simply be performed by fitting an 
exponential function to the relative maxima of the correlation function and extracting the modal 
damping ratios from the parameters of the fitted expression taking into account the classical 
expression for the impulse response of a single degree of freedom (equation 7): 

 )2sin()( 2 tfaety k
tfkk 

  (7) 

where a is a constant. The parameters ξk and fk are the damping coefficient and the 
corresponding natural frequency in Hz. 

a)       b)  

Figure 3. FDD method, estimation of the modal damping ratio 

3. DESCRIPTION OF THE DEVELOPED SOFTWARE FOR SIGNAL PROCESSING 
AND EFDD ANALYSIS 

The aim of developed custom application is to create a tool for signal processing and 
EFDD analysis. The main benefit of this custom-made application is ability to improve the 
methodology and to implement additional parameters for obtaining a more reliable result. The 
algorithm is written in C++ language with full support for parallel processing. The graphical 
visualization of the input and output data is created in windows presentation foundation WPF 
environment. The application contains a full 3D graphical interface which is used for 3D mode 
shape presentation. A part of the graphical user interface of the developed application is 
presented in Figure 4. An input parameters and commands are located in the upper part of the 
window. Two graphical interfaces for presenting the signals and their frequency contents are 
located bellow. There are also some additional graphical interfaces for presenting the calculated 
results. 

The developed software tool contains the following functions:  
 Data acquisition with full support to NI-cDAQ (National Instruments data acquisition 

system); 
 Signal analysis and processing functions: signal decimation, signal detrending, several 

types of digital filters in the form of high-pass, low-pass, band-pass and band-stop zero-
phase and non-zero-phase filter functions with manually predefined order and cut-off 
frequencies; 

 Functions for Fourier transforms (FFT), power spectra (PS), power spectral density 
(PSD) with support of additional functions for averaging; 

 Signal windowing functions (Hamming, Hann and Bartlett); 
 Spectral smoothing using Savitzky-Golay method; 
 Fully automated operational modal analysis in real time applying singular value 

decomposition (SVD) and enhanced frequency domain decomposition (EFDD); 
 Modal damping estimation through half-power and logarithmic decrement method; 
 Graphical interpretation of identified mode shapes. 
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a) main window 

  

  

b) parameters for signal analysing and processing, operational modal analysis 

 

c) 3D animation of mode shapes 

Figure 4. Graphical interface of the developed software 

4. EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE PROPOSED METHODOLOGY 
The building chosen for measurements and application of the EFDD methods for 

estimation of modal damping coefficients is a nine-story building in Aerodrom Municipality in 
Skopje (Figure 5). The building is a reinforced frame structure with rectangular shape columns, 
RC staircase core, beams and floor slabs.  

 

Figure 5. Tested structure (architectural façade and characteristic floor) 

Forced vibration and ambient vibration tests have been performed. For the forced vibration 
testing, the shakers have been set up on the top floor. The structure was tested with 5 levels of 
masses in the shakers. Before and after each set of forced vibration testing 10-minute intervals of 
ambient vibrations were recorded. From the forced and ambient vibration methods the following 
dynamic parameters were obtained: 

 Frequency response curves for the first two modes; 
 Damping coefficient for each mode; 
 Mode shapes identification. 
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The comparison of dynamic properties, obtained by force vibration tests and the same 

parameters analytically obtained by the developed software, are presented in the following 
section. 

4.1. Identification of the natural frequencies and corresponding mode shapes 
The results from the ambient vibration tests were used to identify the first two natural 

frequencies and mode shapes of the structure using the FDD method. On the other hand, the 
results from the forced vibration tests were used to identify two natural frequencies of the 
structure as well as the mode shapes using the peak-picking method. In Figure 6a the calculated 
singular values are presented. In Figure 6b and c the frequency response curves are also 
presented. The two identified mode shapes obtained from force vibration tests and calculated 
from FDD analysis are shown in Figures 7 and 8. 

a) b) c)  

Figure 6 a) SVD curve; b) and c) Frequency response curves 
obtained from the forced vibration tests 

Table 1: Identified natural frequencies of the structure 

Mode Shape Force Vibration FDD 
I mode, Y-Y 2.00 2.05 

I mode, torsion 2.35 2.37 

 

a)  b)  

Figure 7. First mode of vibration in Y-Y direction (identified natural frequency f=2.05Hz), 
a) analytical FDD method, b) force vibration 

   

Figure 8. First mode of vibration- torsion (identified natural frequency f=2.35Hz) 
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4.2. Computation of modal damping using logarithmic decrement method 

Comparison of the modal damping, identified applying logarithmic decrement method in 
forced vibration records and EFDD method, is given in Figures 9 and 10. The blue and red lines 
in figure 9a and 10a represent free vibration records, while blue and red lines in figure 9b and 
10b represent the corresponding logarithmic decrement functions. The red line in figure 9b and 
10b is IRF envelope obtained by Hilbert's method. The analytically and experimentally obtained 
damping coefficients are in acceptable correlation. Due to vibration decay in forced vibration 
method, a phase difference appears in the higher modes. 

Modal damping coefficient for the first mode in Y-Y direction (f=2.05Hz) is: IRF= 
2.43[%], experimentally=1.68[%] 

a) b)  

Figure 9. Modal damping in first mode of vibration in Y-Y direction applying logarithmic 
decrement method – IRF analytic and experiment 

Modal damping coefficient of the first mode in torsion (f=2.37Hz) is: IRF=0.97[%], 
experimentally=0.89[%] 

a) b)  

Figure 10. Modal damping in first mode of vibration in torsion applying logarithmic decrement 
method – IRF analytic and experiment 

4.3. Computation of modal damping using half power method 
Comparison of the modal damping coefficient in of the two identified structural modes 

using half-power bandwidth method calculated with the two different methodologies, is given on 
Figures 11 and 12. The difference in the damping coefficient between those two methods is due 
to the lack of points in the frequency curve obtained from force vibration tests. The lack of 
points appears because the force vibration testing was conducted at discrete frequencies with 
larger step. 

Modal damping in first mode in Y-Y direction (f=2.05Hz) - IRF - damping=1.96 [%], 
experimentally- damping = 1.75 [%] 
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a)  b)  

Figure 11. Modal damping in I mode of vibration in Y-Y direction applying half-power 
bandwidth method – a) IRF analytic and b) experiment 

Modal damping in first mode in torsion (f=2.37Hz) – IRF - damping=1.06 [%], 
experimentally- damping = 1.02 [%] 

a) b)  

Figure 12. Modal damping in first mode in torsion applying half-power bandwidth method – 
a) IRF analytic and b) experiment 

The experimentally and analytically obtained modal parameters are summarized in table 2. 
The natural frequencies and mode shapes are exactly matching, while a negligible difference 
appears in damping coefficients.  

Table 2: Comparison of estimated modal damping using different methods  

Mode Shape Frequenc
y (Hz) 

Damping coefficient (%) 

Logarithmic 
decrement- 
analytically 

(IRF) 

Logarithmic 
decrement- 

experimentally
- forced 
vibration  

Half- power 
Bandwidth 
analytically 

(IRF) 

Half- power 
Bandwidth- 

experimentally- 
forced 

vibration 
I mode, Y-Y 2.05 2.43 1.68 1.96 1.75 

I mode, torsion 2.37 0.97 0.89 1.06 1.02 

 

5. CONCLUSION 
This paper deals with successful development of application for signal processing and 

enhanced frequency domain decomposition analysis EFDD. The benefit of this application is the 
ability to improve the methodology and to implement some additional parameters for obtaining 
more reliable results. The main features of this application are signal processing, obtaining the 
modal parameters by EFDD and calculating the damping coefficient by using the half-power and 
logarithmic decrement method. The validation of the methodology and implemented algorithm 
was performed by comparison to the results obtained from force vibration tests on nine-story RC 
building. The first two natural frequencies and corresponding mode shapes were identified at 
2.05 Hz and 2.37 Hz. Then, the results from calculation of the damping coefficient by applying 
the logarithm decrement and half power methods were presented. The damping coefficient was 
calculated for both modes and a good matching was obtained.  
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From the presented results, it is concluded that modal damping estimation using the three 

different methods fits quite well and that all methods give approximate modal damping values. 
The experimentally and analytically identified natural frequencies and mode shapes are matched. 
It is concluded that the developed application for signal processing and EFDD analysis has 
sufficient accuracy and speed for its application in real time processing. 
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SURVEY OF THE INFLUENCE OF CORROSION ON DEFORMATION 
AND STRAIN SHAPE IN TRUSS STRUCTURES 

 
Anita Handruleva1, Antonio Shopov2, Radi Ganev3 

 

Abstract: 
In building structures, one of the most modern and most effective computational methods is the 
finite element method (FEM). With its help, it is possible to calculate complicated structures and 
elements subjected to impacts. 
In the stiffness matrix, the basic characteristics of the elements are laid, but under the influence 
of corrosion the characteristics change, which leads to the necessity of a theoretical study of the 
change of the matrix. It is know that corrosion indicates its effect on mechanical properties, 
geometric characteristics and structural changes in the material, which influences the 
calculation of the deformation and strain shape. 
A study of the strain and deformation shape of truss structures with corrosion impact was 
carried out, and the realization was carried out by numerical experiment on FEM. 
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СЪВРЕМЕННИ ПРОСТРАНСТВА ЗА КУЛТУРА 

 
Десислава Христова1 

 
 
 

MODERN SPACES FOR CULTURE 
 

Desislava Hristova1 
 

Abstract: 
The theme of the report is comprehensive. The objective is the study of the typology of cultural 
spaces, factors influencing their development, heritage, social aspects of the issues, influence of 
technology and the process of virtualization in contemporary culture. New museum spaces. The 
city as a stage of a new cultural identity. Cultural Tourism. 
Here are discussed modern examples of cultural spaces, private museums, public policies and 
development strategies through XXI century. 
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Culture, Cultural Heritage, Cultural Space, Art, Museum, Urban Environment, Cultural 
Tourism. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ – 

ИЗПИТВАНИЯ ТИП „SHAKING TABLE“ И АНАЛИЗИ 
 

Виктор Христовски1, Бруно Дужич2 
 
 
 

INVESTIGATION OF THE VARIOUS UPGRADE SYSTEMS 
ON EXISTING RC STRUCTURES – 

SHAKING TABLE TESTS AND ANALYSIS 
 

Viktor Hristovski1, Bruno Dujic2 
 

Abstract: 
Shaking-table tests of various upgrade systems applied on existing two-story RC structures have 
been performed at the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology – IZIIS, 
Skopje. The influence of each different upgrade system on the integral structural behaviour has 
been investigated comparatively, conducting a total of 177 dynamic tests on the 5x5 m shaking-
table at the IZIIS Laboratory, using harmonics, synthetic and real earthquake records as input in 
one horizontal direction. Elastic tests with low level of excitation without occurrence of damages 
and plastic deformations have been conducted first and then capacity tests have been performed 
up to the failure of the models. The various upgrade systems were constructed of steel frame, 
light-frame timber, cross-laminated wooden panels and composite systems of wood and glass. 
The first two floors represented the existing reinforced concrete, and the third floor was the 
upgrade system which was changed during all the tests. More detailed elaboration of the test 
results and analytical verification is presented in the paper. From the tests, there have been 
obtained the time-history records of absolute accelerations (using accelerometers) and absolute 
displacements (using linear potentiometers). 
Analytical verification has been then performed using FELISA/3M in-house developed software 
of IZIIS Skopje. 3D FEM models have been generated for this purpose and nonlinear dynamic 
analyses have been performed using the same input time-history records as for the conducted 
shaking-table tests. The main purpose of the analytical investigation was to verify obtained 
experimental data. Analyses have shown reasonable fitting with the results from the tests. In this 
way analytical models have also been verified, so that they have been used for further analytical 
investigation. In this way, practical information about the behaviour of various upgrade systems 
have been obtained and comparatively discussed in the paper. 
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XLAM; Light Timber Frame; Shaking-Table Tests; FEM Analysis; Upgrade Systems. 
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BEHAVIOR OF THE WATER PIPELINES IN PERNIK 
DURING THE MAY, 2012 EARTHQUAKE 

 
Antoaneta Kaneva1, Ivanka Paskaleva2, Radan Ivanov3, 

Ivan Ivanchev4, Anton Gorolomov5 
 

Abstract: 
On 22 May 2012 an earthquake, 5km North-West from the centre of the town of Pernik, 
Bulgaria, caused damages to many buildings in the town and in the surrounding villages. 
Damages to the underground pipelines and structures were not reported, since they remain 
“hidden” from the eyes and usually are not recognized immediately after the main strike of the 

earthquake. This paper investigates the seismic behaviour of the buried pipelines in Pernik 
based on previous research (analytical and field observations after earthquakes) analysing the 
seismic response using a complex investigation approach. In the present report different 
approaches are applied to assess the damages to the water system pipelines of Pernik due to the 
earthquake on 22 May, 2012. As the intensity measures of the earthquake in the vulnerability 
relations vary (MM intensity, PGV, strain), the earthquake of 2012 is adequately analysed in 
terms of those intensity measures. The results of the assessment are discussed in relation to the 
observed damages in the sewage system of Pernik. 

Keywords: 
Buried Water Pipelines, Earthquake Vulnerability, Pernik Earthquake. 
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1. INTRODUCTION 
On 22 May 2012 an earthquake, 5 km North-West from the centre of the town of Pernik, 

Bulgaria, caused damages to many buildings in the town and in the surrounding villages. 
Damages to the underground pipelines and structures were not studied. The only incident that 
was reported was that in Radomir, a town near Pernik, 22000 inhabitants had their water supply 
interrupted. In the General Plan for Development of the Municipality of Pernik it is mentioned 
that probably the earthquake caused displacements of the concrete pipes, which led to partial 
blocking of siphons. A major part of the water supply networks and facilities in Pernik were put 
into operation more than 50 years ago. Frequent accidents are the cause of serious water loss and 
poor quality of service. The recorded water losses are extremely high and are mainly due to 
physical leaks - both visible and hidden. A serious problem is the presence of uneven hydraulic 
pressure (high or low) in separate areas of the water supply network. Rehabilitation and 
replacement of the water system in Pernik is foreseen. The condition of the water and sewage 
systems in the whole country is similar. The average number of accidents in the water supply 
network in Bulgaria is 1.09 accidents/km, which is well above the accepted European standard of 
0.15 accidents/km. The average total water loss in the water supply network in 2007 was 
59.86%. In developed EU countries, this percentage is within 20%. The replacement of all buried 
pipes is very expensive and time consuming, and usually well balanced management is necessary 
in that process. One of the first steps in such programmes for rehabilitation of buried pipes in 
earthquake prone zones is the seismic risk analyses in order to evaluate the functionality of the 
system. 

2. DATA FOR THE POTABLE AND WASTE WATER SYSTEMS OF PERNIK 
Data for the potable and waste water systems of Pernik is acquired from [1]. The 

Municipality of Pernik is supplied with water mainly from the Studena dam, built on the river 
Struma near the village of Studena, in operation since 1954. The Pernik water system supplies 
the town of Pernik, the town of Batanovtsi and the villages in the municipality. The water is 
gravitationally conveyed to the Pernik Water Treatment Plant with a capacity of 800 l/s. 

The total length of the water supply network in the municipality is about 400 km, 45% of 
which is for the town of Pernik (180 km) and 55% for the villages (220 km). The street water 
supply network in the municipality has a length of 297 km and the distribution is similar - the 
urban network accounts for 43% of the total street network. The length of the external water 
mains is almost 103 km, being distributed approximately equally between the town of Pernik and 
the other settlements. The pipes are mostly asbestos cement - 62% of all pipelines, 23.9% steel 
and 9.9% cast iron, Figure 1, Left. The pipe material follows the pattern of the country as a 
whole, Figure 1, Right, [2]. There are also high density polyethylene pipes as well as galvanized 
but of negligible length.  

The waste water system in the town of Pernik is predominantly of mixed type. The length 
of the waste water pipelines is 215 km. The pipelines are made of concrete and reinforced 
concrete with circular or egg-like cross section. The main problems in the sewage system are the 
old pipes and the joints between the pipes. The joints between the pipes are a prerequisite for 
exfiltration and infiltration from and into the collectors (main pipelines). In the street waste water 
system there is infiltration from both the depleted water and the water of the heat supply 
network, and the high level of groundwater. The infiltration is between 40% and 50% according 
the “VIK” Ltd Pernik Company. Similar are the waste water distribution systems in the whole 
country, Figure 2, old concrete pipelines. 

Preliminary risk analyses of the underground pipes were performed for the seven zones 
into which the whole territory of the urbanized area of the town of Pernik was divided. In Table 
1 the length of potable water pipes of each material type in each of the seven zones of Pernik are 
listed. The last row gives for each zone the ratio of the length of the pipes in the zone to the area 
of the respective zone. The mean ratio is 0.011. In zones 4 and 6 the asbestos cement pipes are 
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prevailing and the total length of the pipelines is the highest. In Table 2 are listed the lengths of 
the waste water pipelines in each zone. In zone 1, Table 2 the available information on the length 
of the waste water system is not realistic, so the length of the missing pipelines is assumed. In 
Figure 3 the pipelines and the seven studied zones of the town of Pernik are outlined. 

  

Figure 1. Left: Pernik water system pipe material in percentage according length. Right: 
Potable water system pipe material at the end of 2010 in Bulgaria in % according length. [2]  

 

 

Material  %; end of 
2015 

Concrete 86,9 
PE 3,6 
PVC 3,9 
PP 1,7 
Glass/plastic 0,6 
Others 3,3 

Figure 2. Distribution of sewage network by year of start of operation in percentage 
of total length (left) and by material of pipelines. [2] 

Table 1. Length of potable water pipes (m) of different material for the seven zones of Pernik  

Material of pipes Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 
Asbestos cement 11591 7284 9203 16610 5433 27322 15607 
Steel 3124 12189 2043 1710 3631 7314 6136 
Cast iron  200 2625 3278 262  7627 
PVC  205      
PE  1200 2029 422 2842 300  
Galvanized steel     218   
Total  14715 21078 15900 22020 12386 34936 31667 
Ratio of pipe length in 
zone to the zone area  

0,0102 0,0158 0,0112 0,0099 0,0134 0,0112 0,0090 

Table 2. Length of waste water pipes (m) of different material for the seven zones of Pernik  

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 
Concrete 39136 21108 29635 35669 18903 49668 20877 
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Figure 3. The seven zones of Pernik considered. 

3. RELATIONS FOR ASSESSMENT OF THE DAMAGES IN BURIED PIPES 
APPLICABLE TO THE POTABLE WATER AND SEWAGE SYSTEMS IN PERNIK 

During earthquakes buried pipelines are damaged either by permanent movements of the 
ground or by transient seismic wave propagation [3, 4, 5, 6]. In our study, the damages due to the 
seismic wave propagation will be evaluated. Detailed information for the vulnerability relations 
for underground pipelines based on data of observed damages during seismic events can be 
found in many research works [3, 7, 8, 9] and a number of other authors. The permanent ground 
displacements cause damages in limited areas but with serious deformations to the pipes. The 
wave propagation hazards usually affect large areas, the whole water network in a town like 
Pernik, but with lower damage rates. In the preliminary analysis of the seismic risk of the potable 
water system of Pernik we will apply the vulnerability relations of the methodology of ALA [5, 
6,10]. The methodologies [5] and [6] were applied to study the pipelines of Sofia [11,12] as 
widely accepted approaches to carry out seismic risk analyses of buried lifelines. The available 
fragility functions [5, 6, 9] for the pipes correlate the repair rate/km (RR/km) to the PGV or 
PGD. PGV is related to ground shaking caused by seismic wave propagation, and PGD is related 
to ground failure such as liquefaction, landslides, fault crossing. The damages considered under 
repair rate are breaks and leakage of the pipes. The HAZUS empirical damage relation for pipes 
for wave propagation is: 

 RR  0.0001  (PGV)2.25 (1) 

where PGV is in cm/s, and RR, the repair rate is in repairs/km. This relation is for brittle pipes 
(concrete, clay, cast iron, asbestos cement), based on observed data presented in the work [13]. 
For ductile pipes (steel, PVC) a factor of 0.3 is applied in the above relation. 

The linear model of ALA [5], provides fragility curves for buried pipes based on damage 
observations from 12 earthquakes mainly from USA and Japan at 81 points. The linear model (2) 
stands for the so called skeleton curve for wave propagation if data for the material, diameter and 
age of pipes is not available: 

 RR = a  PGV (2) 

where RR is the repair rate per 1000 ft length of the pipe, „a“ is a constant equal to 0.00187; 
PGV is in inch/s. Alternatively, 

 RR = 0,002415  PGV (3) 
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where RR is repairs per km and PGV is in cm/s. As data points are scattered, the 84th and 16th 
percentile lines are also applied to outline the region with 2/3 of the data points [5]. The 
lognormal standard deviation  is 1.15. The slope of the upper bound is 0,00529 (for RR per 
1000ft and PGV in inch/s). A factor K1 is applied to relation (2) when data about material and 
diameter of the pipes is known. The methodology provides tabulated values of K1, which are in 
the range of 0.25 to 1.4. In the methodology of Trifunac [10] the empirical scaling relations 
correlate the average number (density) of water pipe breaks per km2, n, in typical residential 
areas of San Fernando Valley and Los Angeles with the peak shear strain in the soil near the 
surface. In their research the end resulting breaks (from faulting, landslides, liquefaction and 
large strains associated with travelling ground waves) are considered. 

4. CLASSIFICATION OF THE PIPES 
The HAZUS methodology classifies all buried pipes in two categories: brittle and ductile. 

According the HAZUS methodology all pipes of the potable water system in Pernik are 
classified as brittle except PE and PVC pipes. The concrete pipes of the waste water system are 
brittle according the HAZUS classification. The steel pipes of the potable water system are old 
and the joints between the pipes are gas-welded, so they can be considered brittle. The 
methodology considers steel pipes constructed before 1935 as brittle as in the US they are gas-
welded. The asbestos cement and cast iron material pipes are classified as brittle. In the ALA 
analysis the classification depends on material type and other pipe and soil data. 

The pipelines in the methodology of Trifunac and Todorovska [10] are not classified. The 
relations do not take into account pipe material, age and mode of failure. The relations that have 
been used to assess pipe breaks are derived under the assumption that the density of the pipes 
throughout the area is “uniform”. It is also assumed that the implied cell size of 1 km x 1km acts 
as “smoothing filter”, eliminating excessive contributions from smaller areas with very large 

number or without any pipe breaks [10]. 

5. SEISMIC HAZARD 
The aim of the paper is to study the seismic behaviour of the buried pipelines in Pernik 

based on previous research (analytical and field observations after earthquakes), to assess the 
damages to the water system pipelines of Pernik due to the earthquake on 22 May, 2012 and to a 
maximum possible earthquake. As the intensity measures of the earthquake in the vulnerability 
relations that we have decided to apply are PGV and ground strain, the seismic hazard shall be 
adequately assessed in terms of those intensity measures. 

The earthquake on May 22nd at 3:00 AM local time (00:00 UTC), 2012 was of magnitude 
5.6(Mw) and hit Western Bulgaria, 25 km South West of Sofia. The depth was 9.4 km; epicentre 
coordinates 42.66o N and 23.01o E. The maximum observed intensity was Imax=VII. The main 
event was followed within a few hours by several major aftershocks. The aftershock series in this 
day are two events with magnitude 4.6(Mw) and 4.3(Mw). This shallow earthquake was largely 
felt in the region as well as in Greece, Macedonia, Turkey and Romania. No severe injuries have 
been reported.  

The estimation of the PGV can be done by either estimating peak amplitudes of strain 
functions in time, by synthetic seismograms, or using appropriate attenuation relationships 
derived for similar regions due to insufficient data [17]. Peak ground velocity (PGV) has many 
applications in earthquake engineering, but there are relatively few prediction equations for this 
parameter in comparison with the large numbers of equations for estimating peak ground 
acceleration and response spectral ordinates. This lack of empirical equations for PGV has led to 
widespread use of the practice of scaling peak velocity from the 5%-damped response spectral 
ordinate at 1 sec, which is a poor substitute for direct prediction of the parameter [14]. 
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In this work we consider the derived attenuation relationships that can give adequate and  
appropriate for predicting ground motion amplitudes of earthquakes of moment magnitude Mw = 
4 - 7 at sites with epicentral distances R < 100 km around a tectonic region [14]. 

A plot of the horizontal maximum ground velocity (cm/s) as a function of distance is given 
in Figure 4 for the May 22, 2012 earthquake, and in Figure 5 for the maximum possible scenario 
Mw = 7, [18]. 

Horizontal maximum velocity distribution (cm/s) around the Pernik region, obtained as a 
result of the deterministic zonation, for rock and seismic sources in Bulgaria including the 
influence of Vrancea source is  PGV = 39 ~ 49 cm/s [15]. This result is in good agreement with 
the used attenuation relationship [14]. The resulting mean values of PGV for each zone of Pernik 
for both earthquakes, that of Mw=5.6 and of Mw=7 are listed in Table 3. Mean and maximum 
PGV is determined as an average value for each of the seven zones of Pernik considered in this 
research. Detailed description of the seismic hazard assessment is presented in [16]. 

The intensity measure in [10] is the ground strain ε, and more specifically the strain factor 
log10ε. The strain factor log10ε distribution supposing Vs=180 m/s and earthquake scenario of 
22, May 2012 earthquake in the vicinity of Pernik region is shown in Figure 6. The strain factor 
log10ε distribution supposing Vs=180 m/s and earthquake scenario for maximum possible 
magnitude Mw=7, [18]  in the vicinity of Pernik is shown in Figure 7. 

  

Figure 6. The strain factor log10ε distribution 

supposing Vs=180 m/s and 22, May 2012 
earthquake 

Figure 7. The strain factor log10ε distribution 

supposing Vs=180 m/s and Mw=7 earthquake 

 

  

Figure 4. Attenuation of PGV; Mw = 5.6 Figure 5. Attenuation of PGV; Mw = 7.0 
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Table 3 Peak ground velocity values for the zones in Pernik 

6. PRELIMINARY RESULTS 
The expected damages in the underground pipes of Pernik due to an earthquake with 

characteristics of the 22 May 2012 one are assessed for each of the seven zones of Pernik with 
mean values of the PGV, applying both the ALA and HAZUS methodologies. For the HAZUS 
damage relation the asbestos cement and cast iron pipes are classified as brittle (factor of 1) 
while the steel, PE, galvanized steel and PVC pipes are classified as ductile (factor of 0.3). 
Additional evaluation is performed considering steel pipes as brittle. For the ALA damage 
relation the assessment is performed by first applying the backbone relation and then by 
considering the pipe material as follows: K1=0.9 for steel and galvanized steel pipes, K1=1.4 for 
cast iron pipes and K1=1 for all other material pipes. Additionally, the 84th percentile fragility 
relation is used applying the ALA (2001) approach. The concrete pipes of the sewage system are 
classified as brittle according the HAZUS [6] and with K1=1 in the methodologies, [5]. The 
results are graphically presented in Figure 8 and Figure 9 for the potable water system.  

The total number of leaks and breaks considering HAZUS methodology and the 22 of May 
2012 earthquake is 14 when the steel pipes are classified as ductile and 17 when classified as 
brittle. According to the methodology, 80% are assumed as leaks and 20% as breaks. The results 
are 11 (14) leaks and 3 breaks. The ALA methodology produces 8 damages for the same 
earthquake: 6 leaks and 2 breaks. Considering the material type of the pipes the results are 
practically the same. The 84th percentile confidence level of the upper bound damage relation 
ALA (2001) results in 2.8 times higher number of damages, i.e. 23 damages for the 22 of May 
2012 earthquake. 

 

Figure 8. Number of estimated damages in the potable water system pipelines in each zone of 
Pernik according HAZUS and ALA methodologies considering mean PGV values; Mw=5.6 

 Zone of Pernik 1 2 3 4 5 6 7 

 Mw=5.6 
Vmean, cm/s 

22,96 29,98 27,37 26,20 27,78 17,99 14,11 
Vmax, cm/s 25,33 33,46 30,41 29,06 30,89 19,66 15,29 

 Mw=7 
Vmean, cm/s 51,19 60,93 57,40 55,79 57,97 43,649 37,25 
Vmax, cm/s 55,85 66,74 62,78 60,98 63,42 47,489 40,43 
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Figure 9. Number of estimated damages in the potable water system pipelines in each zone of 
Pernik according HAZUS and ALA methodologies considering mean PGV values, earthquake 

Mw=5.6 (left) and earthquake Mw=7 (right) 

The total number of leaks and breaks considering HAZUS methodology and the 
earthquake scenario for maximum possible magnitude Mw=7 in the vicinity of Pernik region is 
81 when the steel pipes are classified as ductile and 100 when classified as brittle. According to 
the methodology, 80% are assumed as leaks and 20% as breaks. The results are 64 (80) leaks and 
17 (20) breaks. The ALA methodology produces 18 damages for the same earthquake: 14 leaks 
and 4 breaks. The 84th percentile confidence level of the upper bound damage relation, [5] results 
in 2.8 time higher number of damages, i.e. 41 damages for the maximum possible Mw=7 
earthquake in the region of Pernik. The resulting diagrams of ground strain distribution applying 
the Trifunac [10] approach shown in Figure 10 and Figure 11. The pipe breaks distribution is per 
km2. The results of the damages in the waste water pipelines for each zone of Pernik are 
illustrated in Figure 12 and Figure 13 for the earthquake with Mw=5.6 and Mw=7, respectively. 

  

Figure 10. Pipe breaks distribution for 
scenario 22, May 2012 earthquake. 

Figure 11. Pipe breaks distribution for 
possible earthquake Mw=7 

  

Figure 12. Number of pipe breaks in each zone;  
22 May 2012 earthquake 

Figure 13. Number of pipe breaks in  each 
zone; Mw=7 
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7. CONCLUSIONS 

The damages in the underground water pipelines of Pernik are estimated according to 
several methodologies, [5, 6, 10] for two seismic environments with characteristics of the 22 
May 2012 earthquake, Mw =5.6 and of an earthquake of maximum possible magnitude, Mw=7. 

The results for the potable water pipelines and for both earthquakes of Mw=5.6 and Mw=7 
show that the number of damages is highest in zone 4. This is due to relatively high PGV in the 
zone (Table 3) and prevailing asbestos cement pipes of about 17 km in the zone (Table 1). When 
steel pipes are considered as brittle, then zone 2 incurs the greatest damages. This leads to the 
conclusion that a careful classification of the pipes with all possible information is needed even 
for rough estimates of the damages. 

The estimates of the damages in the underground pipes (potable and waste water) for the 
earthquake with Mw=7 show great differences. For example the total number of pipe breaks in 
the waste water system according to the relations in [6] is 155 damages while according to [5] 
the damages are 26, or 6 times difference between the two estimates. If the upper bound slope is 
applied (84th percentile relation), the difference will be 2 times between the assessed damages 
according to the two approaches. The approach of [10] estimates the number of damages in the 
potable water pipelines, and both hazards are considered (from permanent and transient 
deformations), so it is not comparable to the results of the other methodologies. The detailed data 
for the repair works after the earthquake of May 22nd 2012 could give more definitive answer to 
the applicability of the different approaches. In [9], for general applications, the relation of [5] is 
recommended with the motif that it is derived from a global database. 
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CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CULTURAL 
HERITAGE IN THE CONTEMPORARY HISTORICAL TOWN 

 
Dessislava Kovacheva1 

 

Abstract: 
Conservation of cultural heritage is a systematic process that involves three main sets of 
activities: 1) identification of cultural properties, 2) legal protection, and 3) expert activities to 
ensure physical preservation, sustainable use, and modern socialization. 
Over the last decades, the notion of cultural heritage has expanded both its scope and its 
importance to society. It has become an integral part of urban identity with its tangible and 
intangible values. Therefore, this demands а more comprehensive approach for its conservation, 

legal protection, and socialization. 
This paper examines international documents in the field and analyzes contemporary 
interdisciplinary approaches to the preservation of cultural heritage. The Bulgarian legislation 
is compared to the global trends and recommendations are made for its improvement.  

Keywords: 
Cultural Heritage, Conservation of Cultural Heritage, Policy and Regulatory Framework. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
През последните десетилетия, понятието културно наследство разширява не само 

обхвата и съдържанието си, но увеличава и значението си за обществото. То вече 
представлява съвкупност от материални и нематериални ценности, които обогатяват 
жизнената ни среда и определят градската идентичност. Логично това води до създаването 
на нови, съвременни методи и инструменти за неговото опазване, защита и социализация. 
Налага се необходимостта от полидисциплинарен подход и цялостна политика за 
опазването и развитието на средата.  

Статията разглежда значението на културното наследство за обществото в 21 век и 
проследява световните практики и политики за опазването му. Представя основните 
нормативни документи и инструменти в България в тази сфера и предлага възможни 
действия за подобряване на процедурите за опазването на комплексното културно 
наследство през 21 век.   
                                                 
1 Десислава Ковачева, докторант, арх., катедра „История и теория на архитектурата“, Архитектурен факултет, бул. „Хр. 

Смирненски“ № 1, 1046 София, е-mail: dessislava.kovacheva@gmail.com; 
Dessislava Kovacheva, Ph.D. Student, Architect, Department of History and Theory of Architecture, Faculty of Architecture, 
UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; е-mail: dessislava.kovacheva@gmail.com. 
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2. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПРЕЗ 21 ВЕК 

2.1. Обхват и съдържание  
Опазването и устойчивото развитие на културното наследство през 21 век е свързано 

с промяната на обхвата и съдържанието на понятието. В Европейската година на 

културното наследство „културното наследство е повече от спомен за миналото, то е 
ключът към бъдещето [1]. Ако преди разбирането за културното наследство е за колекция 

от паметници и сгради, които трябва да бъдат запазени като реликви от миналото, чиято 

стойност няма отношение към настоящата им употреба и контекста на града [2], то днес 
разбираме наследството като комплексна система от разнообразни елементи, която има 

все по-силен акцент върху общностите [3].  
С развитието на антропологичната наука, дефиницията за културно наследство 

разширява обхвата си [4]. От единичния обект понятието еволюира и днес то включва в 

себе си материалните и нематериалните следи, закодирани в жизнената среда. Средата 
представлява континуум във времето и пространството и тази нейна характеристика е 

предпоставка за нашето разбиране за културното наследство. Сложните взаимовръзки и 

пластове от културно-исторически обекти, традиции, идеи, съдби, свързани с определена 
жизнена среда формират съдържанието на нейната многопластовост. Именно това 

напластяване и преплитане на културни и природни, осезаеми и неосезаеми ценности във 

времето и пространството дефинира разбирането за културното наследство през 21 век.   

2.2. Значение на културното наследство за обществото 
С нарастването на обхвата и съдържанието си, културното наследство променя и 

значението си за обществото. То е функция от оценъчното ни отношение към него в даден 

момент [5].   
Рамковата конвенция за стойностите на културното наследство за обществото (Фаро, 

2005) [6] очертава важните аспекти на наследството и връзката им с правата на човека и 

демокрацията. Насърчава по-широкото разбиране за наследството и неминуемата му 

връзка с общностите и обществото. Осъзнаваме, че обектите и местата сами по себе си не 

са важни за културното наследство. Те са важни поради значението, което хората им 

придават и ценностите, които те представляват за тях.  
Това потвърждава необходимостта от полидисциплинарен подход за опазването на 

тази палитра от ценности и създаването на цялостна политика за опазването и развитието 

на средата.  
 

3. ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ 
Опазването на исторически градове и градски райони, както и на техните околности, 

включва необходимите процедури за тяхната защита, опазване, подобряване, управление, 

развитие и адаптация към съвременния живот [7]. В Конвенцията за защита на 

архитектурното наследство на Европа (Гранада, 1985) [8] и по-късно и в Европейската 

конвенция за опазване на археологическото наследство (Малта, Ла Валета, 1992) [9] се 

въвежда понятието интегрирана консервация. То определя стратегия за постигане на 

баланс между опазване и развитие, която „поставя защитата на архитектурното наследство 

сред основните цели на териториалното и селищното планиране”, както и за координация 

между археологически проучвания, консервационни и устройствени дейности. Това е една 

от най-важните стъпки в развитието на политиката в областта на културното наследство.  
Принципите на интегрирана консервация са съобразени с общото понятие за 

устойчиво развитие, предполагат политики за управление на наследството, за да бъде 

предадено на бъдещите поколения в цялата си красота, автентичност и многообразие. 

Декларацията от Амстердам (1975) [10] подчертава необходимостта от изработване на 
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политики, целящи да осигурят опазването на традиционната прилежаща среда на 

историческите градове и старинните квартали не само на големите метрополии, но и на 

градовете и селата с традиции, да осигурят взаимодействието на техните функции и 

поддръжката на социалното им и културно многообразие.  
Така интегрираната консервация на недвижимото културно наследство се превръща 

в една от основните съставни части на устройството на територията. Тя е в основата на 

изработването на глобални политики за опазването му.  
В тази връзка ЮНЕСКО създава историческия градски пейзаж като подход за 

опазване на комплексното градско наследство. Той представлява опазване на 
урбанизираната територия, резултат от напластяването на културни и природни ценности 

и следи, простирайки се отвъд понятието „исторически център“ или „ансамбъл“ и 

включва в себе си широкия контекст и природната среда. Този контекст се изразява в 

топографията, геоморфологията, хидрологията, природните фактори, жизнената среда – 
както историческата, така и съвременната, инфраструктурата над и под земята, откритите 

пространства и градините, пространствената организация, усещанията и визуалните 

връзки, както и други елементи от градската структура. Включва социалните и културните 
ценности, икономическите процеси и нематериалните аспекти на наследството, свързани с 

разнообразието и идентичността на средата [11]. Това предоставя основата за цялостен и 

интегриран подход при идентифицирането, оценката, опазването и управлението на 

историческия градски пейзаж в общата рамка за устойчиво развитие. Целта е цялостно 

опазване на качеството на жизнената среда, повишаване на продуктивността и 

устойчивото използване на градските пространства, като в същото време оценява техния 

динамичен характер и спомага социалното и функционалното разнообразие. Този подход 

интегрира целите на опазване на градското наследство със социалното и икономическото 

развитие. Основава се на балансирана и устойчива връзка между урбанизираната и 

природната среда, между нуждите на настоящите и бъдещите поколения и на 

наследството от миналото. 
Рамковата конвенция за стойностите на културното наследство за обществото (Фаро, 

2005) е основа за създаването на проекти, които имат за цел възстановяване на 
увереността на общностите и тяхното сплотяване. Чрез тях, хората разкриват 

идентичността на техните градове и споделят своите отличителни истории със света. По 

този начин местата и предметите се припознават за ценни, заради значението, което 

хората им придават.  
Опазването на културното наследство през 21 век представлява непрекъснат процес, 

който обединява в себе си експерти от различни области, управляващи органи, общности 

и въобще всички заинтересувани страни. Обществото е неизменна част от този процес, 
тъй като именно то придава смисъл и живот на културното наследство. Този процес се 

нуждае от постоянно преразглеждане и адаптиране към съвременния контекст и 

социалните и културни процеси, които протичат в него.  
 

4. ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 21 ВЕК 
Дейностите на опазването се осъществяват на три нива - държавно, обществено и в 

специализираната професионална дейност, която действа като медиатор между първите 

две. Ефективното опазване изисква развиване и обвързване на дейностите на трите нива 

[12]. Тук ще разгледаме основните нормативни документи и инструменти в България за 

опазване на културното наследство.  

4.1. Закон за културното наследство (ЗКН) 
Юридическата защита на културното наследство в България е регламентирана от 

Закона за културното наследство [13] и Наредба № Н-12 за реда за идентифициране, 
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предоставяне на статут и определяне на категорията на недвижимите културни ценности, 

за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на 

недвижимите културни ценности [14]. С помощта на тези инструменти се предоставя 

статут на недвижимите културни ценности (НКЦ) (Таблица 1). Декларираните обекти 

получават предварителна категоризация, класификация и временни режими за опазване, 

които включват предписания за опазване, териториален обхват и охранителна зона. С 

предписанията се посочват допустимите намеси в НКЦ, устройството и условията за 

ползването на техните територии и охранителни зони с цел пълното им опазване. При 

предостаявяне на статут, обектът се вписва в Националния регистър на недвижимото 

културно наследство, който се води от Националния институт за недвижимо културно 

наследство (НИНКН). За всеки обект се формира досие, което съдържа необходимата за 

него информация относно наименование, локализация, класификация, категория и режими 
за опазване.  

Таблица 1. Процедури за предоставяне на статут на недвижима културна ценност. [14] 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 
>>> 

ДЕКЛАРИРАНЕ  
>>> 

ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА СТАТУТ 
издирване 
локализиране и 

установяване на 

основната видова 

принадлежност на 

обекта 

извършва се със заповед на министъра на 

културата или оправомощен от него 

заместник-министър по предложение на 

директора на НИНКН, въз основа на 

предварителната оценка 

 световно 

значение 
 национално 

значение 
 местно 

значение 
 ансамблово 

значение 
 за сведение 

изучаване 
разкриване на научната 

и културната 

характеристика на 

обекта и документиране 

деклариране 
предложението за 

деклариране включва: 
 предварителна 

категоризация 
 класификация 
 временни 

режими за 

опазване 

отказ за 

деклариране 
директорът на 

НИНКН изготвя 

мотивирано 

предложение до 

министъра на 

културата за 

отказ за 

деклариране 
предварителна оценка 
установяване на 

признаци на 

изследвания обект като 

недвижима културна 

ценност 
(за наличието или 

отсъствието на 

признаци на 

изследвания обект като 

НКЦ) 

Декларираните недвижими обекти имат 

статут на недвижими културни ценности 

до установяването им като такива.  
Подлежат на заключителна оценка във 

връзка с регистрирането им като културни 

ценности, която се извършва от НИНКН 

при взаимодействие със специализирани 

институции и компетентни лица. 
Със заключителната оценка се извършва 

установяване на културната и научна 

стойност и обществената значимост на 

обекта, неговата автентичност, степен 

на съхраненост и взаимодействие със 

средата и обществото. 
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4.2. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 
Законът за устройство на територията [15] разглежда въпроси, свързани с 

устройството на територията и служи като инструмент за устройствена защита на 

културното наследство и градската тъкан. Той въвежда „територии с особена 

териториалноустройствена защита”, които придобиват специален режим на устройство и 

контрол. За тези територии е задължително присъствието на културното наследство в 

различните видове устройствени планове както и изготвянето на специфични правила и 

нормативи към тях. Такива специфични правила и нормативи обаче могат да бъдат 
създавани само за територии, за които предварително са изведени режими за опазване.  От 

друга страна законът предоставя възможността за опазване на територии, които 

притежават ценностни характеристики, но не са защитени по смисъла на ЗКН като 

територии с режим на „превантивна устройствена защита“. В такива територии се запазва 

фактическото ползване, без да се влошават качествата на териториите.  

4.3. План за опазване и управление (ПОУ) 
През 2011 г. в България се въвежда нов инструмент в системата за опазване – Планът 

за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности. Той е 

регламентиран в ЗКН и в специализирана Наредба за обхвата, структурата, съдържанието 

и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните и 

груповите недвижими културни ценности [16]. Той е вече утвърден от международната 

практика и съчетава в себе си други два стратегически инструмента – планът за опазване 

(или консервационен план) и планът за управление [17].  
Плановете за опазване и управление включват режимите на опазване и 

охранителните зони на НКЦ и специфичните правила и нормативи към устройствените 

планове за територията, в която са разположени. С плана се определят органите на 

управление на НКЦ, както и методологията на плана. Това е система от принципи и 

методи за организация на дейностите по изготвянето на плана в съответствие с 

класификацията и категорията на НКЦ. Тя има за цел отразяване на целите и изискванията 

към плана; посочване на приоритети; създаване на система за опазване и управление на 

подходи за намеса; проследяване на резултатите от прилагането на плана чрез създаване 

на показатели и критерии за оценка; изработване на договорените с възложителя срок и 

цена; осигуряване на индикация за необходимостта от навременни промени в плана и 

прогноза за изменение на заложените параметри. Изработват се за прогнозен период от 20 

години, който включва петгодишни програми за прилагане и едногодишни работни 

програми. Следва при мониторинга и оценката да бъдат взети предвид социалните и 

културни процеси, които протичат в средата.  
Планът за опазване и управление е резултат от полидисциплинарни проучвания и 

анализи и цели обвързване на дейностите по опазване на културното наследство с 

конкретни управленски и икономически мерки във времето [18]. Може да се каже, че това 

е един динамичен инструмент, който съвместява физическо съхраняване с устойчиво 

използване и съвременна изява на културните ценности [17]. Това е изключително важна 

характеристика на плановете за опазване и управление, тъй като дори когато даден обект е 

защитен юридически, това не гарантира социализацията и устойчивото му развитие в 

съвременния живот. При наличието на действащ план за опазване и управление това 

следва да се контролира чрез приложението на петгодишните и едногодишните програми.  
Планове за опазване и управление се изготвят задължително за недвижимите 

културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното 

наследство на Република България; археологическите резервати; груповите недвижими 

културни ценности с национално значение; единичните недвижими културни ценности с 

национално значение – в случаите, когато се предоставят на концесия. Могат да се 
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изготвят и за други недвижими културни ценности по инициатива и при възлагане и 

финансиране от техния собственик, ползвател или концесионер, или общината, на чиято 

територия те се намират. Това позволява изготвянето на такива планове за територии с 

изявени културни ценности, които не са юридически защитени от ЗКН.  
Почти веднага след влизането в сила на националния норматив е изработен и 

първият български план за опазване и управление, този за Несебър. Но тъй като той все 

още не е влязъл в сила (въпреки приемането му с висока оценка от Комисията на 

ЮНЕСКО), България все още няма опит от прилагането на такъв стратегически документ 

в сферата на опазването на културното наследство [17]. 
 

5. ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КОМПЛЕКСНОТО 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПРЕЗ 21 ВЕК 
Така представените нормативни документи и инструменти за опазване на 

културното наследство в България и най-вече плановете за опазване и управление 

предоставят възможност за опазването на комплексните културни ценности, които 

преплитат в себе си културни и природни, осезаеми и неосезаеми ценности. Процедурите 

за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и последващи дейности по 

защита и социализация на обектите изискват набор от експерти в различни области, както 

и средства и време за провеждането им. Често пъти тези дейности не се случват или се 

забавят във времето, което води до безвъзвратната загуба на конкретни културни 

ценности или ценности характеристики на средата, в която се намират. В други случаи се 

губи връзката на общностите с жизнената им среда, което също води до загуба на 

ценностни характеристики на средата, в предвид това, че обектите и местата са важни за 

културното наследство поради значението, което хората им придават.  
За такива комплексни обекти биха могли да се прилагат принципите на тактическия 

урбанизъм (tactical urbanism) [19]. Това са временни промени на средата, които целят да 

проверят обществената реакция. Характеризират се с малък бюджет и обратимост на 

действията. Обикновено се използват за подобряване на публичните пространства в 

жилищните квартали на градовете. Такива осъзнати експерименти в градската среда дават 

обратна връзка дали дадена намеса ще бъде припозната в социалната среда. Също така 

често пъти обитателите биват въвлечени при проектирането и изпълнението на намесата, 

което допринася за припознаването й за „своя“ и спомага за грижата за нейното 

съхраняване в бъдеще. Този тип намеси в средата дават бърз резултат и чрез някои 

допълнения при работа с културни ценности биха спомогнали за осмислянето на 

качествата на даден обект или пространство и обкръжаващата го среда, както и за 

създаването на връзка с обитателите му.  
За провеждането на такива дейности в културно-исторически контекст следва да се 

включат управляващите органи, експертната общност, неправителственият сектор, 

бизнесите, обществото и въобще всички заинтересувани страни. Балансът между всички 

тях е изключително труден, но съвместната работа ще доведе до устойчиво развитие на 

зоните с изявени културни ценности. Това следва да се случва под ръководството на 

експерти в областта на културното наследство и градско обновление. Резултатите биха 

спомогнали за развитието на цялостна политика за опазване на културното наследство, 
която да е интегрална част от социалната, икономическата и културната политики на 

страната. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През последните десетилетия разбиранията за културното наследство еволюират и 

то разширява обхвата и съдържанието си. Днес то се характеризира с преплитане на 

културни и природни, осезаеми и неосезаеми ценности във времето и пространството. 
Съвременното разбиране за културното наследство се променя непрекъснато с промяната 
на обществото и неговото оценъчно отношение. Все повече се осъзнава значението му за 

общностите и градската идентичност.  
Въпреки добрите предпоставки и инструментите за опазване на културното 

наследство в България, процедурите не могат да обхванат напълно комплексната 

специфика на културното наследство днес, или по точно на симбиозата между културното 

наследство и социалните и културни процеси, които протичат в жизнената среда.  
Като възможно решение е включването на гражданите и всички заинтересовани 

групи на обществото при формулиране и решаване на проблемите пред опазването и 

устойчивото развитие на културното наследство в съвременния град. Предлага се 

прилагането на временни, обратими мерки, с които да се получи обратна връзка от 

обитателите на дадена среда. Това ще спомогне за създаването на дългосрочна стратегия 
за опазване и осъществяването на по-трайни намеси свързани с опазването на 

наследството и придаването на нов живот на дадена зона. По този начин целим да 

интегрираме целите на опазване на градското наследство със социалното и 

икономическото развитие. 
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RE-EVALUATION OF BUILT HERITAGE AFTER MAJOR 
INTERVENTIONS WITH NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES 

 
Nadja Kurtović-Folić1, Nataša Živaljević-Luxor2 

 

Abstract: 
Built heritage, that encompass immovable cultural goods, especially those in the denser-built 
urban areas, are constantly exposed to the pressures that they will be intervened in the form of 
extensive adaptations, heightening and extending. The first problem is the determination of the 
volume of interventions in relation to their established values, from the monument of culture, 
through the monument of high value culture, the monument of culture of exceptional value to the 
world cultural heritage, and to ensure that this is done according to the basic international 
principles of the heritage protection and preservation. Deciding on major interventions at 
arhitectural monuments requires a series of stages in the process of solving problems: the 
community's relationship to that heritage through the history of urban tissue development, the 
scope of protection of the original structure and integration with new elements or parts to make 
a new whole, the possibility of changing functions by adapting to modern needs, type of 
interventions that will contributes to the improvement or degradation of architectural values.  
In all major interventions on architectural monuments, the use of new materials and 
technologies is of great importance for the realization of a new functional, constructive and 
architectural expression, which changes the whole set of original attributes. Therefore, the 
correct and cautious choice and method of applying new materials is very important, given the 
great offer and advertising, and still insufficient knowledge of the behavior of these materials 
over a long period of time. The paper discusses the need to conduct a re-evaluation of 
architectural monuments on which the volume of new materials and technologies is large, 
because their use undoubtedly changes the already established value of thise heritage. 
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Abstract: 
The present paper deals with a simplified analytical methodology for the evaluation of 
vulnerability curves for bridges. The methodology combines the nonlinear static pushover 
procedure, the capacity spectrum method, and Monte Carlo simulation techniques for the 
treatment of various uncertainties. The methodology is applied for establishing fragility curves 
for an reinforced concrete bridge in the Kavala section of Egnatia Motorway, in the county of 
East Macedonia, Northern Greece. The Kavala bridge examined herein is a structurally 
representative one of many bridges in Egnatia Motorway, and in Greece more generally. 
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1. INTRODUCTION 
As well-known [1-3, 16, 24], for the seismic analysis and assessment of Civil Engineering 

Structures, and especially of highway bridges, a reliable estimation of the input parameters must 
be realized taking into account a lot of uncertainties. These mainly concern the holding 
properties of the building materials which had been used for reinforced concrete (RC) structures, 
e.g. the spatial variation of the strength and elasticity modulus of concrete and steel, as well as 
the cracking effects etc. [8-10, 19, 20, 24]. 

On the other hand, vulnerability analysis of Civil Engineering Structures, and especially 
for highway bridges, represents a critically important step in their seismic damage estimation and 
protection process [2, 3, 21]. The relevant fragility curves provide the probability that a specific 
damage level will be exceeded for a given intensity of a seismic event [15, 17]. In this respect, 
development of vulnerability relationships for both, the existing and under design Civil 
Engineering structures, is a key element in formulating mitigation and disaster planning 
strategies in Civil Earthquake Engineering for the estimation of the urban seismic risk [21]. In 
combination with seismic hazard analysis at the bridge sites, they can lead to a reliable 
assessment of the seismic risk of highways. Furthermore, they can even be used by the 
authorities in charge to prioritize the on site aftershock inspections, in order to check the 
structural integrity of the bridges subjected to a severe seismic event.  

The present paper deals with a simplified analytical methodology for the evaluation of 
vulnerability curves for bridges. The methodology combines the nonlinear static pushover 
procedure, the capacity spectrum method [4, 15, 17], and Monte Carlo simulation techniques for 
the treatment of various uncertainties [1, 3, 5, 13, 16]. The methodology is applied for 
establishing fragility curves for an reinforced concrete bridge in the Kavala section of Egnatia 
Motorway, in the county of East Macedonia, Northern Greece. The Kavala bridge examined 
herein is a structurally representative one of many bridges in Egnatia Motorway, and in Greece 
more generally. 

Egnatia Odos is a new motorway that crosses Northern Greece in an E-W direction. It is 
currently the largest and technically the most demanding highway project in Greece, and one of 
the biggest ones under recent (2006-2010) construction in Europe. Moreover, for the design and 
construction of Egnatia Motorway, a lot of Applied Science topics are involved, e.g. structural 
and seismic mechanics, geotechnical and transport engineering, hydraulic and environmental 
engineering, probabilistic methods [1, 3, 11, 23, 24], etc. The total length of Egnatia Motorway 
is about 1000 km and includes about 1900 special structures, (bridges, tunnels and culverts). 
These structures are expected to withstand several minor or moderate earthquakes during their 
life and may be damaged if they are subjected to a major (catastrophic) earthquake [2]. So, the 
construction of their fragility curves is very significant.  

2. METHOD OF ANALYSIS 
The probabilistic approach for the seismic analysis of the considered RC structures is 

herein obtained through Monte Carlo simulations. As well-known, see e.g. [1, 3, 5, 13, 16, 22, 
26], Monte Carlo simulation is simply a repeated process of generating deterministic solutions to 
a given problem. Each solution corresponds to a set of deterministic input values of the 
underlying random variables. A statistical analysis of the so obtained simulated solutions is then 
performed. Thus the computational methodology consists of solving first the deterministic 
problem for each set of the random input variables and finally realizing a statistical analysis.  

Details of the methodology concerning the deterministic problem and the probabilistic 
aspects are given in the next sections. 
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2.1. The deterministic procedure 
As was mentioned in the Introduction, the present study focuses on the simplified practical 

fragility analysis of bridges. Details have been presented in [15, 17, 21, 23]. The vulnerability 
functions, required for the fragility curves, are expressed in terms of a Lognormal cumulative 
probability function in the form of next eq. (1): 

  
1

| lnf i
tot mi

S
P DP DP S

S

  
     

  
. (1) 

Here Pf (∙) is the probability of the damage parameter DP being at, or exceeding, the value DPi 
for the i-th damage state for a given seismic intensity level defined by the earthquake parameter 
S (here the Peak Ground Acceleration-PGA or Spectral Displacement-Sd), Φ is the standard 

cumulative probability function Smi is the median threshold value of the earthquake parameter S 
required to cause the i-th damage state, and βtot is the total lognormal standard deviation. Thus, 
the description of the fragility curve involves the two parameters, Smi and βto, which must be 
determined.  

The damage level depends on the input seismic excitation, i.e. the seismic ground 
acceleration. As well known from Structural Dynamics and Earthquake Engineering [4], because 
this input is not known for future earthquakes, the spectral approach is used according to various 
aseismic building codes [6, 7, 9, 10], see e.g. the Greek Aseismic Code EAK2000 [6].  

According to equation (1), the description of the fragility curve involves only two 
parameters, Smi and βtot. The first parameter Smi is estimated on the basis of the capacity spectrum 
method [4, 15, 17], wherein the demand spectrum is plotted for a range of values of the 
earthquake parameter S (in spectral acceleration vs. spectral displacement format) and it is 
superimposed on the same plot with the capacity curve of the bridge. The earthquake parameter 
used in this study is the peak ground acceleration (PGA). 

The second parameter of Eq. (1) is the total lognormal standard deviation βtot, which 
incorporates the various uncertainties in the seismic demand, in the response and the capacity of 
the bridge, and also in the definition of the damage index and damage states. So, it takes into 
account the uncertainties in seismic input motion (demand), in the response and resistance of the 
bridge (capacity), and in the definition of damage states. This parameter (βtot) can be estimated in 
the frame of Monte Carlo simulation techniques [1, 3, 5, 13], by realizing a statistical 
combination of the individual uncertainties, assuming these are statistically independent. Thus, 
on the basis of Monte Carlo simulations and empirical fragility curves obtained from actual 
Egnatia Highway bridges damage data in the frame of the research project ASPROGE [2], the 
value of βtot) was optimally estimated to be equal to 0.60 according to the probabilistic procedure 
described in the next subsection. 
 

2.2. The probabilistic procedure 
In order to calculate the random characteristics of the response of the considered RC 

Egnatia Highway bridges, the Monte Carlo simulation is used [1, 3, 5, 11, 13, 14, 16]. As 
mentioned, the·main element of a Monte Carlo simulation procedure is the generation of random 
numbers from a specified distribution. Systematic and efficient methods for generating such 
random numbers from several common probability distributions are available. The random 
variable simulation is implemented using the technique of Latin Hypercube Sampling (LHS) [22, 
26]. The LHS is a selective sample technique by which, for a desirable accuracy level, the 
number of the sample size is significantly smaller than the direct Monte Carlo simulation. 

In more details, a set of values of the basic design input variables can be generated 
according to their corresponding probability distributions by using statistical sampling 
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techniques. The generated basic design variables are treated as a sample of experimental 
observations and used for the system deterministic analysis to obtain a simulated solution as in 
subsection 2.1. is described As the generation of the basic design variables is repeated, more 
simulated solutions can be determined. Finally, statistical analysis of the simulated solutions is 
then performed. The results obtained from the Monte Carlo simulation method depend on the 
number of the generated basic design variables used. Such design variables for the herein 
considered RC structures are the uncertain quantities describing the plastic-hinges behavior and 
the spatial variation of input materials parameters.  

Concerning the plastic hinges in the end sections of the frame structural elements [20], a 
typical normalized moment - normalized rotation backbone is shown in Figure 1, see [26]. This 
backbone hardens after a yield moment of aMy times the nominal, having a non-negative slope of 
ah up to a corner normalized rotation (or rotational ductility) µc where the negative stifiness 
segment starts. The drop, at a slope of ac, is arrested by the residual plateau appearing at 
normalized height r that abruptly ends at the ultimate rotational ductility µu. The normalized 
rotation is the rotational ductility µ=θ/ θyield.. 

 

Figure 1. Representative moment-rotation backbone diagramme for plastic hinges [26]. 

 
The above six backbone parameters in Fig. 1, namely ah, ac, µc, r, µu and aMy, = M/My are 

assumed to vary independently from each other according to Normal distribution [1, 13]. Typical 
distribution properties for these uncertain parameters concerning plastic hinges in frames 
according to [26] are given in Table 1. The table values concern the mean value, the coefficent of 
variation (COV) and the upper and lower bounds of the truncated Normal distribution. 
 

Table 1. The distribution properties of the uncertain parameters for a typical plastic hinge [26] 

 mean COV min max type 
aMy,  1.0 20% 0.70 1.30 Normal-tr. 
ah 0.1 40% 0.04 0.16 Normal-tr. 
µc 3.0 40% 1.20 4.80 Normal-tr. 
ac -0.5 40% -0.80 -0.20 Normal-tr. 
r 0.5 40% 0.20 0.80 Normal-tr. 
µu 6.0 40% 2.40 9.60 Normal-tr. 

 
Generally, following [14], by using Monte Carlo simulations, probabilistic moment-

curvature curves can be developed, as shown in the Figure 2.  
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Figure 2. Process of developing a probabilistic moment-curvature curve [14]. 

As regards the random variation of parameters for the materials, which had been used for 
the building of the Egnatia Highway RC structures, their input estimations concern mainly the 
strength of the concrete and the steel and the elasticity modulus. According to [2] and JCSS 
(Joint Committee Structural Safety), see [12], concrete strength and elasticity modulus follow the 
Normal distribution, whereas the steel strength follows the Lognormal distribution. Finally, as 
concerns the treatment of strong seismic motions uncertainties, the incremental dynamic 
approach (IDA), see [25], can be used.  

3. THE INVESTIGATED CASE OF THE KAVALA RAVINE BRIDGE IN EGNATIA 
MOTORWAY 

As mentioned in Introduction, in order to investigate the anti-seismic security of Egnatia 
Motorway bridges, the research project ASPROGE [2] has been realized.  

Further, a simplified methodology has been developed for the calculation of the 
vulnerability curves of bridges in the presence of seismic stoppers, see [15, 17.18]. This 
methodology, using the Finite Element Method (FEM), is based on a modal pushover nonlinear 
static analysis and on a capacity demand spectrum approach, instead of a time consuming non-
linear vulnerability analysis based on dynamic contact mechanics.  

Applying the methodology proposed in the previous section, the seismic vulnerability of a 
structurally representative bridge of Egnatia Motorway in East Macedonia section has been 
assessed. This bridge is the 2nd ravine Kavala bridge shown in Fig. 3, with total length 180 m 
(four 45m long spans of simply supported prestressed beams). Stoppers on the pier’s beams were 
designed to be distant from the superstructure such as to be activated after the exceeding of the 
maximum spectral displacement. Details for the geometric and elastic characteristics of the 
bridge elements are given in (ASPROGE, 2007), see [2].  

The obtained relative vulnerability curves are shown in Figures 4 and 5. 

 

Figure 3: The Kavala bridge on Egnatia Motorway, East Macedonia. 
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Figure 4. Fragility curves of the Kavala Ravine bridge: Longitudinal direction. 
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Figure 5. Fragility curves of the Kavala Ravine bridge: Transverse direction. 

 

4. CONCLUDING REMARKS 
Vulnerability curves for bridges can be computed by the herein presented simplified 

analytical methodology. This methodology combines the nonlinear static pushover procedure, 
the capacity spectrum method and probabilistic methods. The Monte Carlo simulation technique 
for the treatment of various uncertainties is used. Application of the proposed methodology has 
been realized for establishing fragility curves for an reinforced concrete bridge in the Kavala 
section of Egnatia Motorway, in the county of East Macedonia, Northern Greece. 
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ПОВЕДЕНИЕТО НА СТОМАНОБЕТОННИ РАМКОВИ КОНСТРУКЦИИ 
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INFLUENCE OF MASONRY INFILL ON THE SEISMIC BEHAVIOUR 
OF REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES 

 

Emin Mahmud1, Emad Abdulahad2, Zdravko Bonev3 
 

Abstract: 
Based on scientific research and gained expert experience, it is known that there is a clearly 
expressed interaction between masonry and the elements of the reinforced concrete structure. In 
this article, the influence of masonry infill on the seismic behaviour of a reinforced concrete 
frame structure is dealt with using non-linear analysis. A strut model was used to design the 
masonry infill; this strut model is statistically equivalent to the masonry filled medium. 
Therefore, we are using a strut element of material properties determined by those of masonry 
and strut geometry. 
The seismic analysis is carried out in its approximate version through N2-method of Fajfar. The 
assessment of the beneficial action of masonry expressed in a decreased demand of 
displacements was carried out after including the masonry. To this end, the capacity curve was 
obtained following the inclusion of a model that takes into account the masonry’s “help”. 

Keywords: 
Masonry Infill, Nonlinear Analysis, Seismic Action, Seismic Behaviour, Capacity Spectrum Method. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
От земетресенията, случили се през последните 10 години особен интерес поражда 

сеизмичното поведение на рамковите конструкции с пълнежна зидария. Земетресенията в 
Чили 2010 г., Хаити 2010 г., Нова Зеландия 2010 г., Япония 2011 г., 2018 г. дават много 
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поучителни примери [1]. Налице са много важни въпроси в областта на строителни 

конструкции с пълнежна зидария, на които трябва да се дадат отговори. Тук се посочват 

само някои от тях: 
 Какви са благоприятните и неблагоприятните ефекти (глобални и локални) на 

пълнежната зидария върху поведението на различните видове конструкции? 
 В кои конструктивни системи трябва да се вземат предвид пълнежната зидария? 
 Каква трябва да бъде връзката между пълнежната зидария и рамката? Кога е по-

добре да има фуга между пълнежа и рамката? 
 Какви са най-новите постижения в тази област? 
 Каква е състоянието на практиката, сравнявайки националните и международните 

кодове? 
 Какви са подходящите стратегии за усилване на съществуващи рамки с пълнежна 

зидария? 
Поведението на рамки с пълнежна зидария при знакопроменливи сеизмични 

въздействия е свързано с редица специфики, например: 1) двата материала (зидария и 

стоманобетон) имат различни деформационни характеристики и показатели на 

дуктилност; 2) при земетръсни натоварвания коравината на зидарията постепенно 

намалява поради появата и развитието на пукнатини, което е в пряка зависимост от 

продължителността и интензивността на въздействието; 3) съвместната работа на 

тухлената зидария и стоманобетонните рамки при земетръсните въздействия зависи от 

големината на контактните зони между тях; 4) влиянието на зидарията върху сеизмичното 

поведение на разглежданите конструкции като цяло. 
Поради специфичното поведение на обрамчената зидария при знакопроменливо 

сеизмично натоварване се налага извършване на нелинеен анализ с подходящо 

моделиране на пълнежната зидария. Необходимо е за изучаване на ефектите на 

взаимодействие между стоманобетонните елементи и пълнежната зидария да се проведе 

анализ на историите във времето. В тази статия е направен анализ за оценка на влиянието 

на пълнежната зидария върху сеизмичното поведение на стоманобетонна рамкова 

конструкция. Извършени са три анализа на едноетажна и едноотворна рамкова 

конструкция. В модел М1 е извършен линеен еластичен анализ чрез спектрален метод с 

приложение на модален анализ. За резултатите от този модел са оразмерени и 

конструирани колоните и гредата. В модел М2 и модел М3 е извършен нелинеен статичен 

анализ. Във втория модел М2 наличието на пълнежната зидария не е отчетена, докато в 

третия модел М3 тя е отчетена. За пълнежната зидария е използван прътов модел - 
заместващ диагонален прът, като тя е моделирана в SAP2000 v20 [2] като Multilinear plastic 
link elements. 
 

2. РАМКИ С ПЪЛНЕЖНА ЗИДАРИЯ 

2.1. Характеристики на зидарията 
Характеристичната якост на натиск на зидарията fk, съгласно Еврокод 6-1-1 [3] се 

определена по (1).  

 k b mf Kf f  . (1) 

където: fk е характеристичната якост на натиск на зидарията, в MPa; fb – нормализираната 

средна якост на натиск на блоковете за зидария в направлението на ефекта от 

приложеното въздействие, в MPa; fm е якостта на натиск на разтвора, в MPa; K, α и β са 

константи, вземат се съгласно [3], [4]; 
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Дълготрайният секущ модул на еластичност на зидарията съгласно Еврокод 6-1-1 [3] 

се определя по (2): 

  1long term
E

Е





. (2) 

където:  е коефициент за крайно пълзене. 

2.2. Характеристики на еквивалентния диагонален натисков прът 
Прътовите модели могат да бъдат с концентрични или с ексцентрични диагонални 

пръти [1], [5], [6]. Възможните варианти за определяне на широчината на натисковия 

диагонал на пълнежната зидария bwinf са дадени на фиг. 1, като в [7] не са дават точни 

указания за получаване на неговата стойност. 

  

Corner to corner model Column-to-column model Beam-to-beam model 

Фигура 1. Варианти за избор на диагоналния натисков прът на пълнежната зидария [5]  

В изследване на Михалева [6] е предложен прътов модел, в който зидарията е 

заместена с три пръта (фиг. 2). Средният прът S3
* е ориентиран по диагонала на стената 

под ъгъл α, а останалите два S1
* и S2

* са успоредни един на друг под ъгъл β спрямо 

хоризонталата. Прът S2
* е приет със значителна коравина, тъй като в зидарията под този 

прът не се развиват съществени деформации, независимо от степента на напрегнато 

състояние. При това приемане се осъществява ефективно подпиране в горната част на 

лявата колона, при което преобладаващият механизъм на разрушение в горната ú част е от 

срязване. 

 

Фигура 2. Прътов модел в изследванията на [6]  

Широчината на еквивалентния диагонален натисков прът bwinf може да бъде изразен 

с помощта на редица изрази, дадени от различни изследователи. Според Holmes [8] 
широчината на еквивалентния диагонален натисков прът bwinf е 33%, а Pauley и Priestley [9] 
приемат 25% от диагоналната дължина на пълнежа, и широчината не зависи от коравината 

на рамката.  
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По-късно е предложен от Smith и Carter [10] връзка между широчината на 

еквивалентния диагонален натисков прът bwinf, изразена в (4), с коравината на пълнежа и 

рамката, дадена в (3). От Mainstone и Weeks [11] е предложено, базирайки се на 

експериментални и аналитични данни, емпирична формула за изчисляване широчината на 

еквивалентния диагонален натисков прът по (5). Тази формула е включена във FEMA-274 
и във FEMA-306 [12]. В работата на Abdelkareem [13] са разглеждани изследванията за 

определянето на bwinf. 

 
 

41
sin 2.

4.
winf winf

cm c winf

E t

E I h


  . (3) 

  
 0,0640,335. .0,445

10,58 . . winf cr l
winf c winfb l h



 . (4) 

 
 

0,4
1

0,175

.

winf
winf

c

r
b

l
 . (5) 

където: bwinf и rwinf са съответно: широчината и дължина на еквивалентния диагонален 

натисков прът в модела за пълнежната зидария, θ е ъгълът на наклона на еквивалентния 

диагонален натисков прът, hwinf, twinf, Ewinf, и λ1 са съответно: височина, дебелина, модула на 

еластичност и коравина на пълнежната зидария, lc – осовата височина на колоната, Ic – 
инерционния момент на колоната в разглежданото направление, Ecm – секущ модул на 

еластичност на бетона. 

2.3. Носимоспособността на срязване на пълнежната зидария 
Най-често срещаните форми на разрушение на пълнежната зидария е разрушение по 

натисков диагонал (фиг. 3а.) и хоризонтално срязване на пълнежния зид (фиг. 3б.) [14]. 
Хоризонталната носимоспособност на зидарията, изчислена на базата на 

носимоспособността на хоризонталните фуги Fwinf,hor,sf се приема равна на началната якост 

на срязване на зидарията при нулево напрежение на натиск fv0d. За пълнежна зидария с 

дебелина twinf и дължина lwinf носимоспособността на хоризонталните фуги се определя по 
(6). Носимоспособността на натисковия диагонал, използвайки ефективната широчина се 

определя по (7): 

 , , 0winf hor sf d winf winfF f t l . (6) 

 , , .coswinf hor cf d winf winfF f t b  . (7) 

 а)  б) 

Фигура 3. Най-често срещаните форми на разрушение на пълнежната зидария: 
разрушение по натисков диагонал (а) и хоризонтално срязване на пълнежния зид (б) [14]  
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3. АНАЛИЗ НА РАМКИ С ПЪЛНЕЖНА ЗИДАРИЯ 

Разгледана е едноетажна и едноотворна стоманобетонна рамка с пълнежна зидария. 

Размерите на напречното сечение на елементи са: колони 400/400mm, греди 300/400mm и 

дебелина на пълнежната зидария – 250mm (вж. фиг. 4 и табл. 1 и табл. 2). Рамката е 

натоварена с трапецовидно натоварване. Сумарното постоянното натоварване е 

gk=45 kN/m’, а експлоатационното – qk=15 kN/m’. 
В сеизмично отношение рамката е осигурена за сеизмична зона Благоевград, с 

референтно максимално ускорение на земната основа agR=0,32, коефициент на значимост 

γI=1,00 и коефициент на поведение q=2,00 (тъй като се изследва случая, когато усилията 

от сеизмични въздействия са меродавни), тип земна основа В и спектър на реагиране вид 
1, съгласно [7]. Използвани са и Национално определените параметри в Националното 

приложение за страната. 
Проведени са сеизмични изследвания на рамката, като са направени един линеен и 

два нелинейни статични анализа. Единият нелинеен статичен анализ е без отчитане на 

пълнежната зидария, а другият – с отчитане. За сеизмичното изследване на рамката e 

използван програмен продукт SAP2000 v20 [2], като рамката е изследвана с равнинен 

изчислителен модел, а външното въздействие е хоризонтално и лежи в равнината на 

рамката. 

3.1. Модел 1 – M1 
В модел М1 за сеизмичното изследване на конструкцията на сграда e използван 

Response Spectrum Analysis. В този модел пълнежната зидария не е отчетена. За 

резултатите от този модел, конструктивните елементи – гредата и колоните, са оразмерени 

и конструирани, спазвайки изискванията на Еврокод 1998-1 [7], [15]. Получената 

количество армировка е показана в табл. 1. 

Таблица 1. Количество на вложената армировка в колоните и гредата 

Параметър Напречно сечение Надлъжна армировка Напречна армировка 
Греда 300400 4∅16 (ГА) и 4∅14 (ДА) ∅8/100 ∅8/200 

Колона 400400 8∅16 ∅8/125 ∅8/250 

3.2. Модел 2 – M2 
В модел М2 е извършен нелинеен статичен анализ на рамка без отчитане на 

пълнежна зидария. Анализът е проведен при постоянно вертикално и стъпково 

нарастващо хоризонтално натоварване. Колоните и гредата са свързани с корави възли 
чрез rigid link. Пластифицирането в рамковата конструкция е взето предвид, чрез 

въвеждане на пластични стави в гредата и колоните, съгласно фиг. 4а). Приложените 

пластичните стави в рамката са дефинирани съобразно вида, материала на елементите и с 

отчитането на наличната армировка. Пластичните стави са моделирани с нееластична 

ротационна пружина, в която се използва конститутивен закон от типа “огъващ момент - 
нормална сила – взаимно завъртане на сеченията”, свързани с ротационната пружина, (М3-P). 

3.3. Модел M3 
В модел М3 е извършен нелинеен статичен анализ на рамка с отчитане на наличието 

на пълнежната зидария чрез прилагане на предложения прътов модел, илюстриран на 

фиг.4б. Модел М3 се различава от модел М2 само с това, че моделът М3 е моделирана с 

пълнежната зидария, като е използван прътов модел - заместващ диагонален прът. За 

пълнежната зидария в SAP2000 v20 [2] е използван Multilinear plastic link elements. 
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Фигура 4. Конструктивна схема, използвана в модел М2 (а) и модел М3 (б) 

За дефиниране на цикличното нелинейно поведени на пълнежната зидария е 
използван Hysteretic Pivot model [2] (фиг. 5а.). Този модел има голяма гъвкавост при 
моделиране на поведение, характерно с образуване на несиметрични хистерезисни примки 
(опън-натиск). Тези условия са характерни и за случаите на еквивалентния натисков прът, 
които са числено устойчиви при натоварване на натиск. Хистерезисните правила се 
управляват от параметрите α1, α2, β1 и β2. Използването на Hysteretic Pivot model предлага 
опростени правила когато се прилага върху еквивалентен диагонален прът (фиг. 5б.). В 
този случай, тъй като приносът на якостта на опън на пълнежната зидария не се отчита, за 
параметрите α1 и β1 се генерират нулеви стойности. 

 а)  б) 

Фигура 5. Hysteretic Pivot model за: а) несиметрично поведени опън-натиск 
и б) еквивалентен натисков диагонален прът [16]. 
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Избраният тук хистерезисен модел има още едно предимство – генерира винаги 

положителна коравина. При извършване на числени решения в динамичния анализ 
използването на отрицателна или нулева тангенциална коравина създава опасност от 
числена неустойчивост на решението. 

Експерименталните изследвания показват, че в рамки с пълнежна зидария не се 

получава увеличаване на коравината при обръщане на посоката на натоварването [16]. Въз 

основа на тази хипотеза параметърът β2 също е нулев. Хистерезисната примка управлява 

площта си само чрез параметъра α2, като е приет 0,25. 
За дефиниране на заместващия диагонален прът са определени характеристиките на 

зидарията. Приема се, че зидарията е изпълнена с блокове за зидария от група 2 и разтвор 

с леки добавъчни материали с обемно тегло ρd≤800 kg/m3. Характеристичната якостта на 

зидарията е означена с fk : 

 0,70 0,30 0,70 0,300,25.10 .5 2,03 k mbf Kf f MPa   . (8) 

Изчислителната якостта на зидарията fd с блокове от категория I и предписан 

разтвор: 

 
2,03

1,01 
2,00

k
d

M

f
f MPa


   . (9) 

Характеристичната начална якост на срязване на зидария при нулево напрежение на 

натиск при зидарии, изпълнени от глинени блокове и разтвор с леки добавъчни материали, 

съгласно [3], [4] е fvok= 0,15MPa, а изчислителната – fvod=0,075 MPa. 
Дълготрайният секущ модул на еластичност на зидарията, съгласно [3], [4] е: 

  
1000. 1000.2,03

967 
1 1 1,10

k
long term

f
Е MPa


  

 
. (10) 

Широчината на еквивалентния диагонален натисков прът в модела за пълнежната 

зидария е получена като се използват (3) и (5): 
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sin 2. 12.967.250.sin 76
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     . (11) 
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l 
   . (12) 

Минималната носимоспособност на срязване от двата механизма на разрушение е: 

 
, ,

,
, ,

0,075.250.4100 76,9
min min min 76,9 

123,81,015.250.619.cos38

winf hor sf
m winf hor

winf hor cf

F
V F kN

F

   
      

  

. (13) 

Точката S2 в Hysteretic Pivot model за еквивалентен диагонален заместващ прът 

(фиг.5 б)) се дефинира при максимална носимоспособност на срязване на зидарията Vm и 

преместване δ2, точката S1 при 75% от максимална носимоспособност на срязване на 

зидарията (Vy=0,75.Vm) и преместване δ1, а точка S3 при 20% от носимоспособността 
(Vp=0,20.Vm) и преместване δ3. Преместванията δ1, δ2, δ3 са определени по (14). Те са 
определени при следните относителни деформации ε1=-1,5‰, ε2=-2,0‰, ε3=-3,5‰. На 

табл. 2 са дадени параметрите за дефиниране на Hysteretic Pivot model. 

 
cos

i d
i

l



 . (14) 
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Таблица 2. Параметри за дефиниране на Hysteretic Pivot model 

lwinf twinf θ fv0d fd ld bwinf Fwinf,hor,sf Fwinf,hor,cf 
mm mm ⁰ MPa MPa mm mm kN kN 
4100 250 38 0,075 1,02 5701 619 76,9 123,8 

 

Vy Vm Vp ε1 ε2 ε3 δ1 δ2 δ3 
kN kN kN ‰ ‰ ‰ mm mm mm 

57,7 76,9 15,4 -1,5 -2,0 -3,5 -10,9 -14,5 -25,3 

 

4. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
Поведението на обрамчена зидария с прътовият модел при нелинеен статичен анализ 

е илюстрирано чрез кривата „срязваща сила в основата – преместване във върха” на 

модели M2 и М3, представени на (фиг. 6а). На тази графика са представени в графичен 

формат зависимостите “напречна сила в основата – хоризонтално преместване на върха“, 

които са получени по изчислителен път с компютърен софтуер. Начертаните криви се 

наричат “капацитивни спектри“ и се отнасят за рамката без зидария и за рамката с 

пълнежна зидария, чието статично действие се симулира с диагонален прътов елемент. По 

същество хоризонталната напречна сила за случая на добавен диагонален прът се формира 

от напречната сила в рамката и хоризонталната проекция на силата в наклонения прът. 
Всяка от напречните сили от фиг. (6а) е вътрешната сила, с която рамката противодейства 

на външния товар. Той е представен като външна, прогресивно нарастваща статична сила. 

Равенството на външната и вътрешната сили е основа за съществуване на равновесие. 

Там, където капацитивната крива започне да пада надолу, вътрешмата сила повече не 
може да уравновеси външната и настъпва разрушение. 

  

а) б) 

Фигура 6. Капацитивна крива на стоманобетонна рамка с и без наличие на пълнежна 

зидария (а) и определяне на местоположението на точката на поведение (б) 
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В началния етап от натоварване системата се характеризира с линейно поведение, но 

при възникване на пластични деформации кривата има ясно изразен нелинеен характер 
(фиг. 6а). Пълнежната зидарията влияе от една страна върху коравината на конструкцията 
за хоризонтални премествания, а от друга страна и носимоспособността й за хоризонтални 
сили. Началната коравина на обрамчената зидария K0 е почти еднаква с началната 
коравина на самостоятелната рамка K0,f. Началната коравина на рамката със зидария K0 е 
по-висока с 20% спрямо началната коравина на самостоятелната рамка K0,f . При по-
нататъшно натоварване се наблюдава, че пълнежната зидария се „включва по активно“ в 
работата (фиг. 6а), при което се достига до максимална срязвана сила в основата от 
191,50 kN (точка Е). Обаче след достигане на тази стойност започва интензивно 
образуване на пукнатини и деградация на коравината и носимоспособността на зидарията 
за хоризонтални товари. При срязваща сила в основата 133,60 kN (около 70% от 
максималната) зидарията изчерпва напълно носимоспособността си, като капацитивната 
крива на рамката с пълнежна зидария от точка М съвпада с този без такава (фиг. 6а). 
Дисипираната сеизмична енергия на самостоятелната рамка е с 23% по-малка спрямо 
рамката с обрамчена зидария. 

В [7], [17] е изложена подробно процедура за оценка поведението на конструкциите 
чрез нелинеен статичен анализ. Тя се състои в намирането на точка на поведение на 
конструкцията – пресечната точка между капацитетната крива „сила в основата – 
преместване във върха” и капацитетния спектър (фиг. 6) и сравнението на координатата й 
спектрално преместване Sd с максимално допустимата за съответно избраното ниво на 
поведение на конструкцията. 

Сеизмичното въздействие на фигура (6.б) е представено според N2-метода като 
нелинеен “design demand spectrum”. В конкретния случай на статията той е начертан във 
формат “ускорение (по вертикалната ос) - преместване (по хоризонталната ос)”. 
Ускорението може да се тълкува като “сила на единица маса” и може да се използва като 
външна сила от сеизмичното въздействие. Пресечната точка на кривата на вътрешната 
сила (капацитивната крива) и кривата на външното сеизмично въздействие (design demand 
spectrum) дефинират точката на равновесие между двата вида сили. Пресечните точки P1 
P2 гарантират дуктилно поведение на конструкцията без да е настъпило разрушение.  

В тази точка е извършен анализ на получените резултатите от настоящото 
изследване на стоманобетонна рамка с и без наличие на пълнежна зидария. За оценка е 
използван известният метод предложен от Peter Fajfar, а именно N2-method [18]. За целта, 
получената чрез провеждането на нелинеен статичен анализ крива „сила в основата– 
преместване във върха” са трансформирани в т.нар. капацитетна крива във вид: 
спектрално ускорение (Sa) - спектрално преместване (Sd) (ADSR формат), a спектърът на 
реагиране от стандартния си формат: спектрално ускорение (Sa) – период (Т) са 
трансформирани също в ADSR формат (фиг. 6б.). Както се вижда от графиката, кривите: 
капацитетна крива и спектърът на реагиране пресичат в точка P1 и P2 с координата, 
съответно: Sd,1=19,3 mm и Sd,2=8,40 mm. Това спектрално преместване отговаря на 
действително, съответно: dt,1=19,30 mm и dt,2=8,40 mm (фиг. 6б.). Прави се заключението, 
че пълнежната зидария оказва значително влияние на хоризонталната съпротива на 
стоманобетонната рамка, като влиянието е благоприятно за конструкцията. Тези 
премествания при рамки с пълнежна зидария са с 230% по-малки от преместванията в 
рамката без пълнежна зидария. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Извършен е нелинеен статичен анализ на рамка с и без отчитане на пълнежна 

зидария, като анализът е проведен при постоянно вертикално и стъпково нарастващо 

хоризонтално натоварване. В резултат от анализа са представени кривата „срязваща сила в 

основата – преместване във върха“ на двете рамки. Оценени са преместванията по N2-method. 

630



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Зидарията от една страна увеличава статичната коравината на конструкцията при 

поемане на хоризонтално натоварвания, а от друга страна и носимоспособността й за 

хоризонтални сили. След достигане на определено ниво на натоварване с хоризонтални 

сили започва интензивно образуване на пукнатини, деградация на коравината, а в 

капацитивната крива се регистрира голям спад, което означава, че конструкцията губи 

способността си да се съпротивлява на външните хоризонтални товари. 
Характерно е линейно поведение в началния етап от натоварване, като началната 

коравина на рамката със зидария K0 е по-висока с 20% спрямо началната коравина на 

самостоятелната рамка K0,f. При по-нататъшно натоварване пълнежната зидария 

значително увеличава коравината и носимоспособността на рамката. След достигане на 

гранична стойност започва интензивно образуване на пукнатини и деградация на 

коравината и носимоспособността на зидарията за хоризонтални товари, в резултат на 

което капацитивната крива на рамката с пълнежна зидария съвпада с този без такава. 
Дисипираната сеизмична енергия на самостоятелната рамка е с 23% по-малка 

спрямо рамката с обрамчена зидария. 
Пълнежната зидария оказва значително влияние на хоризонталната съпротива на 

стоманобетонната рамка, като влиянието е благоприятно за конструкцията. 
По отношение на хоризонталните деформации, при рамката с пълнежна зидария се 

наблюдава 230% по-малки деформации спрямо рамка без зидария. 
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ЕФЕКТИВНА КОРАВИНА НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 

ПРИ СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ 
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EFFECTIVE STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS 
IN A SEISMIC ANALYSIS 

 

Emin Mahmud1, Emad Abdulahad2 
 

Abstract: 
As in Eurocode 8, a large part of the contemporary regulations stipulates that seismic analysis 
of reinforced concrete structures of buildings with stiffness of bearing elements should be 
carried out in the presence of cracks. Where linear analysis is applied, a global bilinear 
relationship between efforts and deformations is used. The initial branch of the diagram of this 
relationship displays the elastic stiffness of cracked elements which corresponds to the initiation 
of yielding of the reinforcement. Eurocode 8 allows, in the absence of a more precise analysis of 
reinforced concrete elements with crack formation, for the stiffness properties used in the 
analysis to assume 50% stiffness of the uncracked concrete section. Such assumption does not 
take into account the real mechanisms of dissipation of seismic energy in different structural 
elements and systems. The assumption of smaller effective stiffness than that of elements prior to 
crack formation leads to smaller design stiffness and, respectively, to increase of the own 
periods of vibration. 
This article contains an analysis of the effective stiffness of reinforced concrete elements in a 
seismic analysis of a multi-storey building. 
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Effective Stiffness, Seismic Action, Seismic Behaviour, Lateral Displacements, Eurocode 8. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Почти всички видове конструкции в съвременни норми се изследват на земетръс при 

предпоставката за нелинейното им поведение. Това приемане е основа на допускане на 

локални повреди и пластифициране в определени зони на конструкцията, където се 

дисипира сеизмична енергия. Това изисква по принцип физически нелинейно изследване. 

За да се избегне, обаче, нелинейно изследване на конструкцията при тяхното сеизмично 
проектиране, капацитетът им да поглъщат енергия главно чрез дуктилно поведение на 

техните елементи и/или други механизми, се отчита чрез провеждане на еластично 

решение, базирано на изчислителен спектър на реагиране [1]-[4].  
В инженерната практика, спектралният метод за изчисляване на строителните 

конструкции за сеизмични въздействия намира изключително широко приложение, но от 

него няма как да се направят ясни изводи за очакваното разрушение при дефинирано 

количество армировка в стоманобетонните стени. За тази цел следва да се прави по-
прецизно изследване, например чрез динамичен нелинеен анализ (time history analysis) [2]-
[5]. Динамичното нелинейно изследване на конструкциите дава много по-богата 

информация за действителното им реагиране при земетръс, спрямо останалите методи. 

При него, освен максималната реакция на конструкцията, може да се установи и 

изменението на ефектите от сеизмичното въздействие с времето, както и 

последователността на образуване на пластични стави в съответните ѝ елементи и 

формирането на механизма на разрушението ѝ [3]. Подобно решение е изключително 

трудоемко и когато става въпрос за масовото проектиране не е ефективно. 
Еврокод 8 [4], [6] изисква даже и за линеен анализ с изчислителен спектър на 

реагиране в сградите със стоманобетонна конструкция коравината на носещите елементи 

да бъдат изчислявани, като се вземе предвид наличието на пукнатини. Такава коравина 

трябва да съответства в момента на провлачане на армировката. Когато не е извършен по-
точен анализ на елементите с пукнатини, тогава [4] допуска еластичната коравина на 

огъване на бетонни елементи да се приемe, че e равна на половината от коравината на 

ненапуканите елементи. Обаче това приемане не отчита реалните механизми на 

дисипиране на сеизмична енергия при различни конструктивни елементи и системи. 
В тази статия е направен анализ за оценка на съотношението на ефективната 

коравина и коравината на ненапуканото сечение. Извършени са четири линейни еластични 
анализа на конструкцията чрез спектрален метод с приложение на модален анализ. В 

модел М1 беше използван първоначалната коравина на елемента, т.е. коравината без 

отчитане на пукнатини. Използваната коравина при сеизмичен анализ за модел М2 е 50% 

от коравината на ненапуканото бетонно сечение. Коравината на напуканото сечение в 

модел М3 е определен съгласно [7]. В модел М4 съотношението на ефективната коравина 

и коравината на ненапукано сечение е получено на базата на осова сила и количеството 

надлъжна армировка изчислена за резултатите от модел М2 (вж. табл. 2). 

2. ЕФЕКТИВНА КОРАВИНА НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 
Ефективната коравина на стоманобетонен елементи може да се определя, базирайки 

се на кривината [8]-[16]: 

 
1/

y
eff

M
EI

r
 . (1) 

При постоянна нормална сила графиката на огъващ момент М и кривина 1/r е 

сложна крива, която на практика може да се представи с начупена линия, която не се 

отклонява съществено от кривата, фиг. 1а). Всяка от правите й отговаря на един от 

стадиите на работа на стоманобетона [17].  
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а)       б) 

Фигура 1. Опростена зависимост (а) и схема към определяне (б) на зависимостта между 

огъващ момент и кривина [17]  

Отсечката 0-С представя І-ви стадий на работа на стоманобетона, като точка С 
отговаря на момента Mcr на образуване на пукнатини. 

Точка Y се характеризира с началото на провличане на опънната армировка, при 

което деформацията в армировката е 1 /сs yd yd sf E   . Деформациите в бетона се 

определят от условия на равновесие на силите с отчитане на натисковата армировка. 

Огъващият моментът My се получава от силите Fs1, Fs2 и Fc, фиг. 1б). Кривината 1/r в 

което и да е сечение на елемента съгласно [12], [17] е в сила формула (2), в която εs1 и εc са 

съответно деформациите в опънната армировката и бетона, а d е полезната височина на 

сечението. 

 11 s c

r d

 
 . (2) 

Точка U отговаря на изчерпване на носимоспособността, при което деформацията в 
армировката е достигнала граничната за приетата работна диаграма εs1=εud=25‰, или 

деформацията в бетона е εc=εcu. 
Съгласно Priestley и др. [13], [15] кривината на елемент при провлачане на 

армировката може да се приеме като функция на геометричните характеристики на 

елементите. За стоманобетонни стени с правоъгълно напречно сечение, кривината се 

определя по форм. (3). Тази кривина съответства на кривината в момента на провлачане на 

опънната и на натисковата армировка, т.е. на случай на нецентричен натиск с голям 

ексцентрицитет [18]. 

 
21 y

wr l


 . (3) 

където: lw е дължината на стена. 

В голяма част от нормативните актове, ефективната коравина EIe на стоманобетонни 

елементи се получа от форм. 4, при което коравината на ненапукано сечение без отчитане 

на надлъжната армировка EcIg се умножава с редуциращ коефициент αf  [11]: 

 e f c gEI E I . (4) 

Когато кривината на елемента е известна, тогава редуциращият коефициент може 

по-точно да се определи от: 

 
1

1/ .
y

f
c g

M

r E I
  . (5) 
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В [14] е представен преглед на кодове, стандарти и изследователски статии за 

стойностите на редуциращия коефициент αf. В таблица 1 са обобщени стойностите на 

редуциращия коефициент за определяне на ефективната коравина на огъване при 

моделиране на напукани и ненапукани стоманобетонни стени. За разлика от Еврокод 8 [4], 
[6], редуциращият коефициент αf в [7], [13], [19]-[26] зависи от вида на конструктивния 

елемент. 

Таблица 1. Стойности на αf  за редуциране на коравината на огъване при моделиране на 

напукани и ненапукани стоманобетонни стени 

 

αf 
ненапукани напукани 

ACI 318-11 [19]  0,70 0,35 
ACI 318-14 [20]  n/a 0,35 

CSA A23.3-14 [21]  0,70 0,35 
Eurocode 1998 [4], [6]  0,50 0,50 

FEMA 356 [22]  0,80 0,50 
ASCE 41-13 [23]  n/a 0,50 

LATBSDC [24]  n/a 0,75 
Priestly и др. [13]  n/a 0,20÷0,30 

NZS 3101 [25]  n/a 0,32÷0,70 
TS 500-2000 [26]  n/a 0,40÷0,80 

Paulay и Priestlеy [7]  вж. форм. 6 
Редуциращият коефициент в TS 500-2000 [26] зависи от големината на 

нормализираната осова сила. Тя е 0,40 когато Pu/(Ag.fc’)<0,10 и 0,80 когато Pu/(Ag.fc’)>0,10, 
а зa междинните стойности се извършва интерполация. 

Paulay и Priestley [7] определят ефективна коравина в зависимост от вида на 

конструктивния елемент и големината на нормализираната осова сила. Ефективната 

коравина на стоманобетонна стена подложена предимно на огъване, съгласно  [7] е: 

 
100

. .
'

u
e g

y c g

P
EI E I

f f A

 
  

 
 

. (6) 

където: fy е граница на провлачане на армировката, в MPa; Pu – нормалната сила, в N; f’c – 
якост на натиск на бетонa, в MPa и Ag – площта на напречното бетонно сечение, в mm2. 

3. ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА СГРАДА СЪС СТЕННА КОНСТРУКЦИЯ 
Разгледана е офис сграда с едно сутеренно ниво и шест надземни етажа, фиг. 2а). 

Носещата конструкция на сградата е монолитна стоманобетонна с безгредови плочи. 
Конструктивната височина е 3,50m. Размерите на напречното сечение на конструктивните 

елементи са: колони 500/500mm, дебелина на етажните плочи 200mm, дължина на стените 

4,00m, 3,00m и 2,00m и дебелина 300mm (вж. фиг. 2 и табл. 2). Плочите стъпват и предават 

товарите върху стоманобетонни колони и стени. Вертикалните натоварвания се поемат 

със стоманобетонни колони и стени. Хоризонталните сеизмични въздействия се поемат 

само със стоманобетонни стени. Колоните не са включени при поемането на сеизмичните 

въздействия.  
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 а)      б) 

Фигура 2. Офисна сграда – 3D модел (а) и разпределение на типов етаж (б) 

3.1. Основни въздействия върху конструкцията 
Натоварванията и въздействията върху конструкцията са взети съгласно [4], [27]. 

Постоянното натоварване от архитектурна настилка, инсталации, окачен таван и други е 

gk=2 kN/m2. Натоварването от леки преградни стени е 0,80 kN/m2. Експлоатационното 

натоварване е qk=3 kN/m2 (за сграда от категория В). 

  

Фигура 3. Изчислителен спектър на реагиране за земна основа тип С 
и първите периоди от изследваните модели 

В сеизмично отношение сградата е осигурена за сеизмична зона София, с 

референтно максимално ускорение на земната основа agR=0,23, коефициент на значимост 

γI=1,20 и коефициент на поведение q=3,00. За сеизмичното изследване на конструкцията 

на сграда e използван Response Spectrum Analysis и спектър на реагиране вид 1, съгласно 

[4]. На фиг. 3 е илюстриран изчислителният спектър на реагиране. 

3.2. Динамични модели 
За цялостния динамичен анализ на носещата конструкция е използван тримерен 

модел по метода на крайните елементи (3D FEM) с програма Autodesk Robot Structural 
Analysis Professional® [28].  

Проведени са сеизмични изследвания на конструкцията, като са направени четири 

линейно-еластични динамични модела (М1, М2, М3 и М4) на сградата на база спектрален 
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метод. Четирите модела се различават по големината на коефициента αf, редуциращ 

еластичната коравина на стените в критичната зона. Коравините на останалите 

конструктивни елементи – плочи, колони и стени извън критичната зона, не са 

редуцирани. 

3.2.1. Модел 1 – М1 
Първият модел M1 разглежда поведението на конструкцията като еластична. В този 

модел М1 коравината на всички стоманобетонни стените се приема равна на коравината 

на ненапуканите елементи EcIg, т.е. редуциращият коефициент αf =1,00.  

3.2.2. Модел 2 – М2 
В модел М2 коравината на всички стоманобетонни стените EIe в критичната зона се 

приема 50% от коравината на ненапуканите елементи EcIg, съгласно т. 4.3.1 (7) от [4], т.е. 

редуциращият коефициент αf =0,50. На базата на получените резултати от този модел са 

оразмерени стоманобетонните стени, табл.2. Вложената армировка се използва за 

определяне на ефективната коравина, с което са моделирани стените в модел М4. 

Таблица 2. Размери на стените и вложената вертикална армировка 

Стена 
Геометрични размери Вертикална армировка 

lw, cm bw, cm lc, cm Крайна зона Стебло 
W1 400 30 90 2x18∅25 ∅8/100 
W2 300 30 60 2x12∅18 ∅8/100 
W3 400 30 90 2x18∅25 ∅8/100 
W4 200 30 50 2x6∅18 ∅8/200 
W5 400 30 90 2x18∅16 ∅8/100 
W6 400 30 90 2x18∅25 ∅8/100 
W7 400 30 90 2x18∅16 ∅8/100 

3.2.3. Модел 3 – М3 
В модел М3 коравината на  стоманобетонните елементи EIe се изчислява съгласно 

Paulay и Priestley [7] по форм. 6. В този случай съотношението между ефективната и 

началната коравина на стоманобетонните елементи, главно зависи от нормалната сила. 
Редуциращият коефициент αf варира от 0,28 до 0,30. 

3.2.4. Модел 4 – М4 
В четвъртия модел М4 коравината на  стоманобетонните елементи EIe се приема въз 

основа на изследване с отчитане на пукнатините в елементите с програма GaLa 
Reinforcement® [29]. Коравината на стените в критичната зона съответства на началото на 

провлачане на армировката, съгласно т. 4.3.1 (6) от [4]. Ефективната коравина е 

определена в зависимост от количеството армировка от оразмеряването на стените за 

резултатите от модел М2. Съотношението между ефективната и началната коравина на 

стоманобетонните елементи, т.е. редуциращият коефициент αf, зависи от коефициента на 

армиране ρl и изчислителната нормализира осова сила νd и има стойности от 0,21 до 0,35. 
Определените стойности на редуциращият коефициент αf са близки до 

препоръчителните стойности на [19]-[21] и [13]. Където според [19]-[21], коравината на 

напуканите стени трябва да се приема като 0,35.EcIg, докато съгласно [13] коравината на 

напуканите стени трябва да бъде избрана от 0,20.EcIg до 0,30.EcIg, в зависимост от 

големината на  нормалната сила. 

4. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Извършените динамични анализи на разглежданата сграда с различна коравини на 

стените в критичната зона, изследвани в модели М1, М2, М3 и М4, дава различни 
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стойности на периодите на конструкцията Ti, големината на срязващата сила в основата за 

всяка посока на сеизмичното въздействие Fx и Fy, огъващи моменти Mwi и срязващи сили в 

стените Fwi, максималните премествания при върха ds,x и ds,y както и коефициентите на 

чувствителност за междуетажни премествания θx и θy. В таблица 3 е извършено сравнение 

на резултатите от четирите модела. 

Таблица 3. Резултати от модели М1, М2, М3 и М4 и техните отношения. 

 

Модел 
М1 

Модел 
М2 

Модел 
М3 

Модел 
М4 

1

2

М

М
 3

2

М

М
 4

2

М

М
 

Т1, s 0.78 0.91 1.04 0.99 0.86 1.14 1.09 
Т2, s 0.75 0.87 0.99 0.98 0.86 1.14 1.13 
Т3, s 0.50 0.58 0.66 0.65 0.86 1.14 1.12 

FX, kN 4387.5 3994.8 3678.1 3494.8 1.10 0.92 0.87 
FY, kN 3461.9 3156.9 2917.7 2999.5 1.10 0.92 0.95 

MW1, kN.m 20233.6 16275.2 12914.3 14012.1 1.24 0.79 0.86 
MW2, kN.m 7925.8 6398.7 5115.4 4380.5 1.24 0.80 0.68 
MW3, kN.m 20403.0 16367.3 12941.3 14140.7 1.25 0.79 0.86 
MW4, kN.m 2912.6 2385.3 1934.5 1285.4 1.22 0.81 0.54 
MW5, kN.m 11406.2 9235.7 7388.0 6996.4 1.24 0.80 0.76 
MW6, kN.m 17613.1 14215.7 11355.9 12824.9 1.24 0.80 0.90 
MW7, kN.m 11411.5 9239.1 7390 6999.4 1.24 0.80 0.76 

FW1, kN 1670.1 1491.5 1357 1414.8 1.12 0.91 0.95 
FW2, kN 759.4 725.0 688.5 515.8 1.05 0.95 0.71 
FW3, kN 1637.4 1443.5 1299.8 1377.7 1.13 0.90 0.95 
FW4, kN 320.6 334.8 332.8 186.5 0.96 0.99 0.56 
FW5, kN 965.6 884.3 818.9 774.5 1.09 0.93 0.88 
FW6, kN 1530.1 1389.6 1281.9 1451.5 1.10 0.92 1.04 
FW7, kN 966.3 883.0 816.9 773.5 1.09 0.93 0.88 

max ds,x, mm 156 182 208 184.0 0.86 1.14 1.01 
max ds,y, mm 130 152 174 170.0 0.86 1.14 1.12 

max θx 0.039 0.052 0.064 0.058 0.76 1.23 1.13 
max θy 0.031 0.039 0.049 0.050 0.79 1.25 1.27 

По отношение на периодите може да се направи оценка, че моделът М1 е най-корав, 

при което се получават по-големи спектрални ускорения и сеизмични сили спрямо 

останалите модели (фиг. 3). Поради различното редуциране на коравините на стените в 

критичната зона, първата форма на модел М4, където коравините на стените в критичната 
зона са намалени с редуциращият коефициент αf  от 0,21 до 0,35, не се наблюдава чиста 

транслация, спрямо останалите модели. 
По отношение на срязващите сили в основата и усилията в стени се наблюдава 

значително им намалява при редуцирането на коравините на стените. Огъващите моменти 

при модел М2 средно са с 33% по-големи спрямо модел М4 и с 20% спрямо модел М3. В 

модел М1 периодите, хоризонталните преместванията и коефициентите на чувствителност 
за междуетажни премествания са най-малки, но усилията най-големи. Количеството на 

армировъчната стомана на стените оразмерени за усилията от модел М1 са с между 36% и 

52% по-големи спрямо оразмерените за усилия от модел М2. 
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Фигура 4. Сравнение на резултатите от модели М1, М3 и М4 спрямо модел М2 

Вследствие на различните коравини се получават различни хоризонтални и 

междуетажни премествания при сеизмични въздействия. Хоризонталните премествания, 

показани на фигура 6, са определени за гранично състояние за ограничаване на повредите 

съгласно [4] чрез следния израз: 

 , ,s i d e id q d . (7) 

където: qd е коефициентът на поведението за преместване, приет равен на коефициент на 

поведение q=3,00 и de,i е хоризонтално преместване на горния край на етаж i, определен 

чрез линеен анализ с изчислителния спектър на реагиране. 

 

Фигура 5. Сравнение на коефициента на чувствителност за междуетажни премествания 

При четирите модела ефектите от втори ред (P-∆ ефекти) може да не се отчитат, 

съгласно [4], тъй като коефициентите на чувствителност θx и θy са по-малко от θlim=0,10, 
(фиг. 5). Тези коефициенти са най-големи при модели М3 и М4, където коравината на 

напуканото сечение на стена в критичната зона е прието съответно 28%÷30% и 21%÷35% 
от ненапуканото сечение. 
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Фигура 5. Хоризонтални премествания по X и по Y 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Коравина на стоманобетонните стени оказват съществено влияние върху резултатите 

от анализа. Разумно е конструкторът да извършва анализи при различни приети стойности 

на редуциращият коефициент, включително и когато този коефициент се изчислява в 

момента на провлачане на армировката. 
Както е показано в таблица 1, различните кодове и стандарти дефинират различни 

стойности на коефициент αf, с което да се редуцира коравината на стоманобетонните 

елементите, за да се отчетат наличието на пукнатини в тях. За разлика от Еврокод 8 [4], 
[6], редуциращият коефициент αf в [7], [13], [19]-[26] зависи от вида на конструктивния 

елемент. 
Редуцирането на коравината в критичната зона може да се прави докато 

междуетажните премествания продължават да са равни или по-малки от граничните и са 

уточнени реалните коравини при елементи с пукнатини. 
Приемането на еластичната коравина на огъване на бетонни елементи като 50% от 

коравината на ненапуканите елементи, както допуска [4], не отчита реалните механизми 

на разсейване на сеизмична енергия при различни конструктивни елементи и системи. 
Следва да се търсят допълнителни условия, въз основана които да се установят по-ясни 

граници при отчитане на пукнатини в стоманобетонните елементи и да се дефинират 

различни стойности на коефициента αf за видовете конструктивни елементи и системи. 
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Abstract: 
Forage factories are structural units of livestock farms. At this stage, small and medium-sized 
enterprises are looking for a form of co-operation or construction of their own forage storage. 
This is a consequence of high feed and transportation costs. The old fodder factories offer a poor 
assortment and are built with high capacity for which their renovation or structural conversion 
is necessary. Small feed kitchens with a wider assortment of production can also be designed for 
these factories. The same enterprises can also be used as auxiliary for complexes of small 
livestock farms and livestock farms for different animal species. Fodder kitchens can also be an 
element of the animal feed sector in the farms for animals. 

Keywords: 
Silo Farm, Silo for Forage, Fodder Workshop. 
 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В днешно време зърното е една от най-масовите хранителни суровини. Това се 

дължи не само на полезните му съставки, но и на възможността да се съхранява дълго 

време с минимални разходи. България е промишлено аграрна страна, в която селското 

стопанство е един от основните и отрасли, тя се нарежда сред големите световни 

производители на зърнени култури, слънчоглед и други. Зърното се съхранява в силози, 

плоски складове, кошове и други. Съоръженията се класифицират според обемно-
пространственото им решение, като хоризонтални (едноетажни), етажни (многоетажни) и 

силози. Също така се делят и според материала при изпълнение на конструкцията: 

дървени (царевични кошове), стоманобетонни (едноетажни и многоетажни складове) и 

метални (едноетажни хангари и силози). А според начина на изпълнение биват монолитни 

и сглобяеми. В България най-често се използват едноетажни хамбари и силози, след 

предварителна преработка на зърното чрез изсушаване. 
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  Borislava Mancheva-Velkova, Assoc. Prof., PhD, Architect, Department of Urban Planning, Theory and History of 
Architecture, Faculty of Architecture, University of Structural Engineering and Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“, 175, 
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Зърнобазите са малки и средни предприятия за съхранение на зърнени храни, в 

които става първична обработка и съхранение на зърно. [2] Локализират се главно към 

суровинните райони, в близост до животновъдни комплекси и до експортни комуникации, 

като се има в предвид съкращаването на транспортните разтояния. 

 

Фигура 1. Функционална схема на складова база за зърно и фуражни смески 

Основното застрояване в зърнобазите представлява складовото и силозно 

стопанство, които са оразмерени според капацитета на зърнопроизводителния район и 

възможността за експедиране на зърното в определен период към съответните 

консуматори – мелници, фуражни предприятия и зърнопреработвателни комбинати. 

Сградите на основното застрояване на площадките за фураж са обикновено стоманени и 

стоманобетонни силози, оборудвани със съответните приемни устройства, зърносушилни 

и зърночистачни машини. Към тях се добавят мелничните сгради и силоза за готова 

продукция. Силозите могат да съхраняват зърно в различни периоди от време, като за 

целта технологичния процес изисква то да бъде прехвърлено в различни силозни батерии, 

което води до използването на съответен транспорт (ленти, редлери и елеватори). 
Допълващото застрояване във фуражните предприятия включва сгради за 

обществено обслужване и складове, които се ситуират съобразно подхода на работещите в 

базата и с удобна функционална връзка към основното застрояване. 
Процесът на производство във фуражните предприятия е във вертикална посока, което 

изисква многоетажни обеми на съхранение и производство. (фиг. 2) 

2. СИЛОЗНИ СТОПАНСТВА  
Силозите биват свободно стоящи кули или вградени в цяластен блок батерии. Те се 

развиват във височина и имат напречно сечение на кръг, квадрат или правоъгълник. Биват 

ниски – с височина до 6 m. и оптимална вместимост 5000 t и високи – до 30 m с капацитет 

над 30000t. Изпълняват се най-често от метал (черна или алуминиева ламарина, а за 

подсилване на стените се използва профилирана ламарина) и от стоманобетон.  
За зареждането на силоза се използва елеватор. Обикновено се изпразват гравитачно, 

поради което дъното е конусовидно или хоризонтално с наклон, позволяващ зърното да се 

стича към центъра, където се поставят изземващите механизми. Изваждането става чрез 

шибър към изпразващия шнек, монтиран в канал или към редлер, намиращ се в тунел под 

силоза. [2] 
При тези складове често се създава интензивна механична вентилация. При това за 

подсушаване на зърното може да се прибегне и до използване на агрегати за загряване на 

въздуха. Във всички случаи за изхвърлянето на влажния въздух се оставят специални 
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отвори. Най-често те се поставят в билната част на покрива. Складовете с голяма 

вместимост се поставят винаги върху терена с повдигане на 40 - 50 cm при хоризонтален 

под или вкопани в терена - при наклонен. И при двете решения подът е от бетонна 

настилка или стоманобетонна плоча, върху които се прави гладка циментова замазка. [11] 

 

Фигура 2. Функционални схеми на производствата и вредностите от зърнопреработката 
и зърносъхранението [2][3] 

 

Стоманените силози са обикновено 

суровинна складова база към фуражните 

предприятия и се изграждат върху армирана 

стоманобетонна основа, създаваща 

надежност при експлоатацията им с оглед 

решението им с плоски дъна. В разрез 

дъната се оборудват с изземващи 

транспортьори – отвеждащи зърното към 

елеватор.  
Големият стоманен силоз на зърнобаза 

ЕТ „ПРИЗ“- Борислав Горанов, гр. Кнежа е 

с вместимост 3000 t. (Фиг. 3) 

Съотношението „височина-диаметър“ - 
H/D=1 е прието по конструктивни 

съображения (на база въздействия и 

очаквани усилия), като височината 

Н=19,05m. 

Фигура 3. Поглед към стоманен силоз на зърнобаза ЕТ „ПРИЗ“- Борислав Горанов, гр. 

Кнежа, обл. Плевен 
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Корпусът на съоръжението е конструиран от „ЛТ-подобни“, свързани листове и 

вертикални укрепващи шини. На височина 2-3m, измерена от дъното, листовете са с 

дебелина 7 mm, докато към върха - дебелината на листовете намалява до 0,9 mm. Това 

решение е продиктувано от стойностите на наляганията, които съхраняваният продукт 

(зърно) упражнява върху стената на силоза. При дъното и  фундаментът (пръстеновиден) е 

оформена фуга запълнена със стиропор с височина на листа 20 cm. Фундаментът е висок 

(над терена). Предстои изграждането на нови подобни съоръжения. 
Складовата сграда, изпълнена с дъговидна ламарина на фирма ЕТ „ПРИЗ“- Борислав 

Горанов, гр. Кнежа, обл. Плевен, се използва като гараж за селскостопански машини и 

също така за съхранение на зърно. (Фиг. 4) Тя представлява правоъгълно хале с размери в 

план 14/32 m (широчина/дължина). 

 

Фигура 4. Складова сграда на ЕТ „ПРИЗ“- Борислав Горанов, гр. Кнежа, обл. Плевен 

Входът е голям портал с врати, а задният край е с прозорци за вентилиране. 
Пространството е неотопляемо. Фундирането е решено с ивични фундаменти. 

Предимства на сградата: 
 липса на всякакви: скоби, колони и ферми (дизайнът е изцяло самоносеща 

конструкция, което дава възможност за оптимално използване на обема на сградата 

и минимизиране на разходите); 
 липсата на каквито и да било допълнителни крепежни елементи (болтове и/или 

нитове), довеждат до липсата на корозия; 
 монтажът с автокран намалява сроковете за изпълнение на конструкцията. 

Стоманобетонни силози 
Стоманобетонните силози могат да се изпълнят монолитно или сглобяемо, от 

обикновен или предварително напрегнат стоманобетон. Начинът на изграждане зависи от 

наличните технологии. 
Формата на силозните клетки, разположението им в план и техният брой, зависят от: 

характера на технологичния процес, условията на натоварване и разтоварване, вида на 

съхранявания материал, температурните и почвени условия, технико-икономически 

съображения и др. [12] 
В България най-често срещаните стоманобетонни силози са с диаметър от 5 до 7 m, 

височина от 20 до 40 m. и ъгъл на наклона на дъното от 36º до 45º, т.е. по-голям от ъгъла 

на триене на зърното. 
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При отваряне на долната част на стоманобетонните силози целият материал започва 

да се стича по гравитация надолу. При това движение се увеличава натиска върху стените 

на съоръженията. (фиг. 5) 

 

Фигура 5. Основни форми на изтичане: 
а) масово изтичане; б) тръбовидно изтичане; в) смесено изтичане. [12] 

За да се постигне желана форма на изтичане на материала се поставя 

„антидинамична тръба“ с отвори по вертикала, за да не се получи сводов ефект от 

съхранявания продукт.  
Най-често площадките на зърнобазите са с площ от 2 до 8 хектара. Приемните 

устройства представляват специални бункери, през които зърнот се подава на елеваторна 

кула за захранване на силозните батерии. Сгради на допълващото застрояване в 

зърнобазата са: обществено обслужващи и складови сгради, които следва да се ситуират 

съобразно подхода на работещите в базата и с удобна функционална връзка към 

основното застрояване. 

 
Фигура 6. Генплан на силозно стопанство за зърно храни в с. Ковачевица, общ.Лом проект 

на фирма „Агропромпроект“ с площ на поземления имот – 30945 m 2. За автотранспорта са 

осигурени необходимите радиуси и криви. [2] 
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Фигура 7. Предприятие за белтъчно-биоконцентратни смески (ББС). В годините на 

централизация на селското стопанство бяха изградени фуражни предприятия за ББС, 

проектирани от фирма „Агропромпроект“. 1. вход; 2. администрация; 3. паркинг; 4. 

автокантар; 5. авторазтоварище; 6. производствен корпус; 7.силоз готова продукция; 10. 

котелна централа; 11. трафопост 12., 13. склад РМЦ; 16., 17. приемни силузи; 18. сушилня 

за зърно; 20. ж.п. разтоварище; 25. Дезинфекционна вана.  
 

Стоманени силози 
Правят се за по-големи количества зърно. Силозите са изработени от вълнообразни 

листове горещо поцинкована ламарина, огъната дъгообразно. Страничното укрепване е с 

поцинковани колонки. Връзките на листовете помежду им и с колонките е болтова. 

Покривът е от профилирани трапецовидни ламаринени листове, а подът – от бетон. Във 

фундамента се изпълняват канали за вентилация на зърното. 

 

Фугура 8. Технологична схема на метален силоз с плоско дъно и инсталациите към него  
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Приемните устройства представляват специални бункери, през които зърното се 

подава на елеватоорна кула за захранване на силозните батерии. (фиг. 9 ) Обикновено 

оразмеряването на силозните клетки става на база на обемното тегло на зърното, което е 

0,7 – 0,75 тона на кубически метър. Площадковите комуникации по отношение 

автотранспорта се решават с оглед да бъдат осигурени необходимите радиуси (минимум 

15 метра) за камиони и ремаркета около приемните устройства и силозните батерии. [2] 

 

Фигура 9. Проекти: а) визуализация на силозно стопанство с ж.п. захранване  

 
Показаният на фиг. 10 комплекс заема част от северната производствена зона на 

гр.Добрич, разположен на ж. п. връзката София – Кардам. Отпадъците от мелничното 

производство се отвеждат чрез механични транспортьори към фуражния завод.  

 

Фигура 10. Северна производствена зона – гр. Добрич – териториален клъстер на 

зърносъхранение и зърнопреработка. Локализация на отпадъци и емисии в хранително-
вкусовата промишленост с оползотворяване на отпадъците. Мелница 250 тона/24 часа, 

проектант доц. д-р арх. Д. Власарев [6] 

 
Товарище в насипно състояние на фуражни смески на автотранспорт към големите 

фуражни заводи на с. Верински, обл. Софийска е показано на фиг. 11. Изисква се 

специално обезпрашаване. Площадката е с минимални размери – ширина 30 m.  
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Фигура 11. Илюстрация на иницииране на производствените вредности и пожароопасност 

(запрашаване и необезопасени амбалажни полета, площи на фуражен завод – Веринско) [1] 

 

Фигура 12. Проектно проучване на генплановото решение на фуражно предприятие и 

новопроектирана мелница с. Труд, обл. Пловдив, комплекс за оползотворяване на 

отпадъците за фуражи [2] 
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3. ФУРАЖНИ КУХНИ  

 

Фуражните кухни се 

изпълняват към животновъдните 

ферми. По този начин фермерите 

могат сами да произвеждат 

необходимите им фуражи. 

 

Фигура 13. Примерени бункери от система за приготвяне на фуражни смески [15] 

От силозите зърното попада в дробилки и смесители след което се извършва 

меласиране и гранулиране. Фуражните кухни са елемент на генералния план на 

животновъдните ферми. За тях също се спазват всички ветеринарно-технически 

изисквания при приемане на суровините и захранване с фуражни смеси сградите за 

животни. Вътрешно-площадковият транспорт, също следва да бъде оразмерен с 

необходимите параметри и габарити на автовозите и прикачната техника. 
 

ИЗВОДИ  
1. Фуражните цехове е добре да се реализират като самостоятелни стопанства към 

комплекси от малки животновъдни стопанства, като се спазват минималните 

ветеринарни норми по отношение на отстояния и санитарно-ветеринарен контрол. 
2. Фуражните кухни е добре да бъдат проектирани като сектор от генералния план на 

малките и средни предприятия и ферми за животни на границата на бяла и черна 

зона. 
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КОМПОЗИЦИОННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, 
ПРИНЦИПИ НА ПРОЕКТИРАНЕ 

 
Борислава Манчева-Велкова1 

 
 
 

COMPOSITIONAL AND FUNCTIONAL SOLUTIONS 
OF CHOCOLATE FACTORIES, PRINCIPLES OF DESIGN 

 
Borislava Mancheva-Velkova1 

Abstract: 
The report presents studies and examples of existing factories for chocolate products. It analyzes 
architectural decisions made on the basis of existing chocolate factories as well as new ones. 
The technology of their production is also explored. Functional planning decisions are presented 
with the necessary areas of the production and warehouse part and the hygiene units: 
administration, sanitary units, public catering, etc. Solutions of cargo and human flows are 
shown. The production part can be solved as a one-storey, two-storey or three-storey volume. In 
the use of storey industrial complexes reduces the built-up area. Designing a patio or single-
storey premises provides natural side lighting. When building the architectural image of the 
buildings is searched decoration of the building envelopes shell resembling the function - the 
production of chocolate products. The new technologies for façade materials installation allow 

example solutions resembling chocolate to flow in two-color white and black, communication 
cores resembling shuffled chocolate blocks.  

Keywords: 
Industrial Buildings, Technology of Chocolate Making, Functional Planning Solution, 
Architectural Image of the Buildings. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
България е една от първите страни създала функционално-планова връзка между 

устройствено планиране и инвестиционно проектиране чрез редицата авторски колективи 

от архитекти и урбанисти на съществуващите тогава проектантски институти. [1] 
В доклада накратко е описана технологията на производство на шоколад и са 

разгледани примери на шоколадови фабрики на водещи компании в производството на 

шоколад, както и проекти на шоколадови фабрики – идейни проучвания, от близкото 

минало и настоящи. 

                                                 
1 Борислава Манчева-Велкова, доцент, д-р арх., катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“, 

Архитектурен факултет, ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София, ул. „Суходолска“ №175, e-mail: bobimancheva@abv.bg; 
  Borislava Mancheva-Velkova, Assoc. Prof., PhD, Architect, Department of Urban Planning, Theory and History of 
Architecture, Faculty of Architecture, University of Structural Engineering and Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“, 175, 
Suhodolska Str., 1373 Sofia, Bulgaria; e-mail: bobimancheva@abv.bg. 
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Фигура 1. Общ изглед към комплекса на фабриката за шоколадови и захарни изделия град 

Своге. Удачно решение на застрояването на наклонен терен. Реализация 1901 г. [2] 

 

Фигура 2.  Генерален план. Легенда: 1. Контролно-пропусквателен пункт (КПП); 
2. Административно- битова сграда (управление, столова с централна кухня, изложба на 

продукцията, приемна, проектантско-икономически отдел и др.); 3. Спомагателни сгради; 

4. Санитарно-хигиенни звена (СХЗ); 5. Главен етажен производствен корпус (терасовидна 

структура); 6. Тубус; 7. Складови сгради.  
Емблематично предприятие на българската захаропреработваща и шоколадова индустрия, 

съвременно функционално технологично решение за транспорт на готовата продукция 

„тубус“ - предложение от проф. д-р арх. Л. Сиврев [2] 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ШОКОЛАД 
Традицията за събиране на какао не се е променила още от времето на ацтеките. 

Плодовете се отсичат от клоните на какаовото дърво и от сърцевината им се изваждат 

какаовите зърна. Те се изсипват в бананови листа престояват там докато ферментират. 

След това зърната се сушат на слънце или в специализирани сушилни, за да станат готови 

за рафиниране и превръщане в какаов прах. След като се изсушат какаовите зърна се 

изваждат от черупките и се пекат. Изпечените зърна преминават през процеси на мелене, 

пресоване и валцоване, докато станат на фин прах. Добавя се какаово масло, за да се 

получи консистентна маса готова за „конширане“. Конширането се прави с цел да се 

отделят горчивите аромати от какаовата маса. Коншираната смес преминава през 

темпериране, което придава на шоколада необходимата твърдост. Последната стъпка при 

производството на шоколад е оформянето му – течната шоколадова маса се изсипва в 

затоплени форми, охлажда се, шоколадът се втвърдява, отделя се в желаната форма и се 

пакетира. След тази процедура шоколадът е готов за изпращане към магазините. 
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Фигура 3. Функционално-технологична схема на малко предприятие за шоколадови 
и захарни изделия със зададени площи на производствените помещения 

и връзките между тях. [2] 

 

3. ШОКОЛАДОВИ ФАБРИКИ ОТ ЧУЖДИЯ И НАШ ОПИТ 
Представените шоколадови фабрики на световноизвестни фирми в производството 

на шоколад показват стремежа за разрастване на отрасъла и увеличаване на 

производството. Обемите на сградите са мащабни и внушителни, като в повечето случаи 

се търси раздвижване на архитектурния образ с елементи подсказващи дейността на 

предприятието. Именно тези елементи целят и да привлекат посетителите. Така например 

„Hershey Company“ оформят главната фасада на своята фабрика като увеселителен парк. 

Тя е разчупена и динамична и с множеството си украшения приканва посетителите, като 

ги пренася в един по-различен свят – светът на шоколада. Град Хърши се смята за 

шоколадов център на САЩ – в него могат да се видят редица забележителности, свързани 

с какаовото лакомство, включително увеселителният парк – Hershey’s Chocolate World, 
музей на шоколада и шоколадов СПА център. 

Най-известната фабрика за шоколадови изделия в България е тази на „Крафт фуудс“ 

в град Своге. Шоколад Своге е на българският пазар от 1994 г. и се произвежда по 

оригинална швейцарска рецепта. (фиг. 1 и фиг. 2) 
Актуален проблем на сградите на хранително-вкусовата промишленост и 

земеделието, са тези от бившите стопански дворове на АПК и ТКЗС, които чрез 

устройствена конверсия могат да бъдат реализирани за нуждите на шоколадовата 

индустрия. Сполучлив пример за такова преустройство е предприятието на фирма 

„Интерион“ – NuCrema. (фиг. 4) 
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Фигура 4. Реализирана устройствена конверсия в края на 2005 г. , на стопанския двор 
в град Костинброд–II район. Включва преустроени сгради, бивши краварници, за ново 

предприятие за шоколадови изделия на фирма INTERION ( NuCrema ).[4] 

 

4. РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

4.1. Функционално разпределение 
Фабриката за шоколадови изделия е условно разделена на 2 части: административна 

част с обществено обслужване и производствена част със складове. Административната 

сграда е на два етажа. Представителната част на кота ±0,00 включва обширно входното 

фоайе, отляво на което се намира изложбената зала, а отдясно са разположени кафе-
сладкарница и санитарен възел. Внушителна трираменна стълба води към второто ниво, 

където са разположени офис помещения. Предвиден е и асансьор (фиг. 5). 

 

Фигура 5. Фабрика за шоколадови изделия – функционални разпределения: 
а) разпределение на кота ±0,00; б) разпределение на кота +4,30 m [7] 
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Прави се втори вход към обслужващата част за персонала, който води до: здравен 

пункт; стая за отдих; санитарно-хигиенни звена с хигиенен филтър, свързващи 

обслужващата и производствената част; зала за хранене и санитарни възли. Предвижда се 
пълноценна голяма кухня на едно ниво, обслужваща персонала на предприятието. 

Производствената сграда включва четирите цеха за: сладкарски; шоколадови 
изделия; локуми и бонбони и бисквити и вафли; и складовото стопанство към тях,              
с хладилни и нехладилни складове с климатичен режим за суровини и готова продукция. 

Суровините се доставят освен в пакетирано и в насипно състояние (брашно и захар),         
в предвидено силозно стопанство към производствената сграда.  
 

4.2. Обемно-пространствено решение 
При проектирането на сградата е търсено съчетаване на динамично решение на 

обемите и постигане на строг и масивен образ характерен за подобен тип сгради. За 
цветовото оформление на сградата са използвани цветове наподобяващи шоколад. 

Производствената сграда е облицована с вертикални панели в кафяв цвят, изглеждащи 

като шоколадови блокчета, като така е подсказана и функцията на тази част от сградата – 
производство на шоколад. (фиг. 6 и 7) 

 

Фигура 6. Фабрика за шоколадови изделия – фасадно решение [7] 

 

Фигура 7. Фабрика за шоколадови изделия – визуализации [7] 

 
4.3. Конструктивно решение 

Конструкцията на административната част се предвижда монолитна стоманобетонна 
гредова конструкция. Проектират се окачени вентилируеми фасадни стени, а там където е 

необходимо се правят светлинни отвори. Окаченият таван е елемент на интериора в 

производствените помещения. 
Конструкцията на производствената и складовата част се предвидена като сглобяема 

стоманобетонна конструкция. Фасадите се проектират с окачени фасадни панели. 

Предвидат се необходимите покривни шедови конструкции за естествено осветление в 

производствените помещения на цеховете. Отводняването е предвидено вътрешно. 
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5. РЕШЕНИЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

Предприятието за шоколадови и захарни изделия е решено в структура, състояща се 

от два двуетажни производствени блока, складове с хладилно и нехладилно съхранение на 

суровини и готова продукция и двуетажна структура, в която е решено комплексното – 
обществено обслужване. Сградата представлява два успоредно разположени двуетажни 

производствени структури, свързани от едната страна с двуетажен обслужващ блок, а от 

другата с едноетажен складов корпус. Тази обемна композиция с вътрешен озеленен двор 

осигурява възможност за естествено осветление в отделните блокове на сградата. 
От входното фоайе потока на работещите се разпределя към двете санитарно-

хигиенни звена с хигиенен филтър, проектирани на едно ниво, които се намират 

непосредствено до двете комуникационни ядра на произвдоствените корпуси. На кота 

±0,00 в двуетажния обслужващ блок са разположени: пълноценна кухня със зала за 

хранене и фирмен магазин. На второ ниво е разположена администрация със заседателна 

зала и изложба. Едноетажният складов корпус, посредством коридори е свързан с 

комуникационните ядра на двата производствени блока и с товаро-разтоварната рампа. В 

този обем са предвидени СХЗ без хигиенен филтър за работещите складовата част на 

предприятието. (фиг.8) 

 

Фигура 8. Функционално планова схема, показваща основните помещения в комплекса и 

товарните и човекопотоци. 1.вход; 2.СХЗ; 3.хладилна камера; 4.нехладилно съхранение; 
5.агрегат; 6.почивка работници; 7.меланжорна; 8.фирмен магазин; 9.изложба; 

10.пълноценна кухня със зала за хранене; 11.канцеларии; 12.сладкарски изделия. 
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Двуетажните производствени корпуси са ориентирани по дългата си страна с посоки 

север и юг, което е благоприятното изложение за работа в производствени помещения. 

Сглобяемата стоманобетонна конструкция на производствения корпус може да се види от 

направения разрез. (фиг. 9) 

 

Фигура 9. Примерен разрез през двуетажния производствен блок 
на шоколадовото предприятие 

 
Примерът за двуетажно шоколадово предприятие, при който се постига 

индивидуален архитектурен образ. Обществено – обслужващата част е направена с 

обемно решение на фасадата приличащо на стичащ се шоколад в два цвята - бял и черен. 

(фиг.10) Предприятието се състои от два успоредно разположени двуетажни 

производствени структури, свързани от едната страна с двуетажен обслужващ блок, а от 

другата с едноетажен складов корпус. Тази обемна композиция с вътрешен озеленен двор 

осигурява възможност за естествено осветление в отделните блокове на сградата. При 

решаването на обемния образ на комуникационните ядра на двата двуетажни 

производствени блока е търсена прилика с разместени шоколадови блокчета. (фиг.10) 
 

 

Фигура 10. 3D визуализация 
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6. РЕШЕНИЕ НА ТРИЕТАЖНА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ 

Примерно проучване на триетажната промишлена обемна структура, създаваща 

възможност за ясно разграничаване на стопанската част и предзаводската площадка. 

Производственият корпус със складове на първо ниво се явява доминираща по височина и 

площ част в цялостната структура. Входното фоайе с фирмения магазин и бюфета на 

първо ниво решени в кръгла форма, допринасят за създаване на представителен вид и 

насочване към главния вход на предприятието. (фиг. 11 и фиг. 12) 

 

Фигура 11. Примерно проучване за двуетажно шоколадово предприятие. 1. фоайе и 

офиси на второ ниво; 2. вътрешен двор; 3. столова и кухня; 4. СХЗ; 5. меланжорна; 
6. склад суровини, на второ и трето ниво цех за шоколадови изделия; 7. склад готова 

продукция, на второ и трето ниво цех бонбони, локуми и вафли. [1] 

 

Фигура 12. Общ изглед на двуетажната структура на предприятието [1] 
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ИЗВОДИ 

1. Обемно-плановите решения са подчинени на функцията на сградите с ясни 

технологични потоци за отделните производства. Цеховете са планирани към общ 

технологичен коридор за връзка със складовите помещения и експедиция. 

Административно-битовата част на сградите със столова и кухня са блокирани към 

производствените корпуси, с което се печелят кратки пътища и връзки до 

работните места. Зоната на СХЗ е с ясна планировка, като е предвидено 
задължителното преминаване през хигиенния филтър. Спазват се нормите за 
оразмеряване на заведенията за обществено хранене.  

2. От направените анализи по проучените примери от автора и др. [2], актуални 

обемно-структурни решения за предприятия за шоколадови изделия се явяват 

двуетажните производствени модули. 
3. При обемно-композиционното решение на двуетажната производствена сграда е 

търсена възможност за осигуряване на добри функционални връзки между 
отделните групи помещения. Добрата ориентация за производствените помещения 

е благоприятна и за поставяне на фотоволтаичните модули. Съобразяването с 
възможностите за използване на енергия от възобновяеми енргийни източници при 
проектните решения ще доведе до намаляване на експлоатационните разходи на 
сградите. 
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СЪВРЕМЕННИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Борислава Манчева-Велкова1, Станислав Цветков2 

 
 
 

MODERN PHARMACEUTICAL ENTERPRISES 
 

Borislava Mancheva-Velkova1, Stanislav Tsvetkov2 
 

Abstract: 
In recent years a number of pharmaceutical enterprises have been built in Bulgaria. They 
represent buildings with an increased hygiene requirements of the production premises. When 
entering and exiting in the work rooms, the design of airlocks is envisaged, which further 
increased the design requirements of the buildings.  

During the preparation of the report, the team visited new building and became 
acquainted with its specifics of implementation. The production hulls are with one-storey 
pavilion building. A reinforced concrete prefabricated structure with roof 2T panels is used. 
Warehouses as well as production areas are without windows. Technological processes have a 
high degree of mechanization, with robotic systems being introduced. A sewage treatment plant 
is built to the building, as well as its own transformer station for each building. The floors are 
made of self-leveling with antistatic effect, and the corners of the walls are rounded.  

The second example under consideration is again with pavilion building but multi-storey 
building. The produced production of the four production hulls is stored in a general warehouse, 
filled with a steel structure. 
In the execution of such buildings, sanitary and hygiene units with a hygienic filter are used. 
Workers then pass through an airlock before reaching the workrooms. 

Keywords: 
Pharmaceutical Enterprises, Construction with Prefabricated Elements, Levels of Purity of 
Production. 
 
 
1. НЯКОИ РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 

Компаниите „лидери“ във фармацевтичното производство на родния пазар са: 

Софарма (фиг.1), Актавис (фиг.2), Чайкафарма и Медика Сандански. Актавис Дупница е 

най-големият и модерен завод в Югоизточна Европа за твърди лекарствени форми. В 
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Архитектурен факултет, ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София, ул. „Суходолска“ №175, e-mail: bobimancheva@abv.bg; 
  Borislava Mancheva-Velkova, Assoc. Prof., PhD, Architect, Department of Urban Planning, Theory and History of 
Architecture, Faculty of Architecture, University of Structural Engineering and Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“, 175, 
Suhodolska Str., 1373 Sofia, Bulgaria; e-mail: bobimancheva@abv.bg. 
2 Станислав Цветков, асистент, инженер, катедра „Строителни конструкции“, Строителен факултет, Висше строително 

училище „Любен Каравелов“, гр. София, ул. „Суходолска“ №175, e-mail: st.cvetkov@vsu.bg; 
  Stanislav Tsvetkov, Assistant Prof., Department of Building Structures, Faculty of Construction, University of Structural 
Engineering and Architecture (VSU) „L. Karavelov- Sofia, 175, Suhodolska Str., 1373 Sofia, Bulgaria; e-mail: st.cvetkov@vsu.bg. 
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дългосрочен план се цели: въвеждането на нови технологии, разработване на нови 

продукти, инсталиране на автоматизирани системи за управление на производството и 

качеството, увеличаване на производствения капацитет и др. Цеховете са от затворен тип, 

без естествена светлина в производствените помещения. 

  

Фигура 1. „Софарма“ [8] Фигура 2. „Актавис“ гр. Дупница [9] 

2. ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАВОД ЗА ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕПАРАТИ И МЕТАЛЕН 

АМБАЛАЖ (В Т.Ч. И ПАСТИ ЗА ЗЪБИ) „ВЕТПРОМ“ – РАДОМИР 
ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

В рамките на Научно-изследователски проект към Висше строително училище 

„Любен Каравелов“-София, екипът (авторите и студенти) посети местостроежа. (фиг. 3) 

 

Фигура 3. Вход на предприятието 

Заводът за ветеринарни препарати и метален амбалаж в гр. Радомир (обл. Перник) е 

първият създаден специализиран производител на ветеринарно-медицински препарати в 

България. Заводът е наследник на създадената в гр. София през 40-те години на ХХ в. 

кооперация за производство и търговия с ветеринарно-лечебни средства, химикали, 

лабораторни уреди и апарати. [10] Предприятието се изгражда като използва 

съществуващи помещения, които се преоборудват, съгласно изискванията на Наредба № 

15/15.04.2009 г. на МЗ. Проектирането и изпълнението на „Базата за производство на 

лекарствени продукти“ се осъществява на два етапа: Първи етап: зона „Унгвенти”, зона 

„Ампули”, зона „Сиропи”, зона „Лаборатории”, зона “Козметика”, както и прилежащи 

обслужващи помещения: санитарно-битови, ремонтни работилници, компресорно, 
съблекални и тоалетни. Втори етап: зона „Интрамамарни спринцовки”. Корпусът за 

производство на лекарствени продукти е съществуваща сграда и представлява едноетажна 

сглобяема стоманобетонна конструкция по строителната система ПЕ'76, изпълнена през 

1981 г. и е в добро техническо (от конструктивна гл. т.) състояние. (фиг. 4) 
Връзката на производствените корпуси със склад “Суровини“ (фиг. 5) и склад 

„Готова продукция“ ще се извършва чрез топла връзка между сградите. (фиг. 6) 
При склада за суровини ще бъдат поставени хепафилтри над всички вентилационни 

решетки. Складът (със светла височина 6,20 m) е без естествено осветление и е с 

полимерна саморазливна настилка (фугите са запълнени с полиуретанов раздувен 

силикон. (фиг. 7) 
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 а)  б)  

Фигура 4. Ремонт на халето: 
а). Покривна конструкция б). Връзка „колона-греда“ 

Фигура 5. Склад 

 

 а)  б)  

Фигура 6. Топла връзка: 
а). Изглед на връзката; б). Носеща конструкция на връзка 

Фигура 7. 

В предприятието ще се произвеждат лекарствени продукти за хуманната и 
ветеринарната медицина.  

Основните процеси са: смесване, разтваряне, хомогенизиране, дозиране, опаковка и 
контрол. 

Съблекалнята за градско облекло е ситуирана непосредствено след входа за 
персонал на сградата. Потокът се разделя за преминаване през мъжка и женска 
съблекални. Двете са конструирани по еднакъв начин. Съблекалните са обзаведени с 
лични шкафчета, в които се поставя и заключва връхното облекло, чанти, чадъри, бижута, 
телефони и др. лични вещи. Работниците взимат чистите обувки от личния си шкаф и 
достигат до пейка, разположена през цялата ширина на помещението. Прехвърлят чехлите 
през чистата зона на пейката, сядат и събуват външните обувки, като ги поставят на рафта 
на пейката. Прехвърлят краката си през пейката и обуват чистите чехли. 

Влизат в банята и измиват ръцете си. След изсушаване на ръцете си, преминават в 
съблекалня за стандартно работно облекло. Всеки е снабден с лично гардеробче, 
съставено от две отделения. (фиг. 8) Събличат личните си горни дрехи, които поставят в 
половината на гардероба, предназначена за външни дрехи. От половината, предназначена 
за стандартно работно облекло, работникът взима комплект работния си екип. 

  

Фигура 8. Съблекалня Фигура 9. Производствен участък 
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Така облечен, работникът се насочва към работното си място. Ако се налага да 

ползва тоалетна, преминава през пейка, където поставя чифт калцуни, с които може да 

влезе в помещенията. При излизане, преминавайки пейката, събува калцуните, които 

поставя в кош за мръсни такива. Измива ръцете си и след подсушаване, може се насочи 

към работното място. В Базата за производство на лекарствени продукти са оформени 

шест производствени участъка за производство на ветеринарни и хуманни медикаменти, 

лаборатория за контрол на химичните и микробиологичните показатели. (фиг. 9) 
Производственото хале ще бъде с обособени отделни входове за персонал със 

съответните съблекални и сервизни помещения и отделен вход към контролния блок 

(лаборатории). Осъществено е контролирано влизане на персонала при съблюдаване на 

предписани хигиенни процедури и ползването на подходящи дрехи, с цел осигуряване 

спазване изискванията на добрата производствена практика при производството на 

лекарства. 
Отделните производствени участъци са обзаведени с ново оборудване, с по-голям 

производствен капацитет от настоящия и отговарящо на съвременните изисквания на 

добрата производствена практика. Всички вътрешни помещения са изградени от панели с 

антибактериално покритие и под от саморазливни епоксидни смоли и покритие с холкери 

по всички вътрешни ъгли, както на пода, така и на тавана. В тях ще се поддържат 

определени параметри на средата: температура, влажност и брой твърди частици в m3. За 

целта са изградени чисти помещения с клас на чистота: A, B, С и D. След сваляне на 

градското облекло, персоналът облечен в стандартно работно облекло постъпва в шлюз за 

обдухване с чист въздух и след това попадат в коридор с клас на чистота D. (фиг. 10, фиг. 

11 и фиг. 12) 

   

Фигура 10. Коридор Фигура 11. Проход Фигура 12. Противопожарни стени 

 
Изградена е нова вентилационна и климатична система, която да поддържа 

зададените параметри: температура от 15 до 25℃ и влажност до 65%. 
Базата за производство на лекарствени продукти съдържа следните зони: 

ижекционни разтвори в ампули; медицинска козметика; сиропи; интрамамарни 

спринцовки; унгвентни форми. За производството на най-чистите препарати се използват 

роботизирани системи със скафандри.  
Към споменатите производствени зони са изградени и: микробиологична 

лаборатория; химична лаборатория; съблекални „градско облекло” и „работно облекло”; 
душове, санитарни възли и помещения; офис с обособена зона за мониторинг на 

производствените параметри; ремонтни работилници и помощни помещения 

(компресорно, парогенераторно и др.). 
В производствените халета са разположени отделни подходи, осигуряващи отделни 

потоци за: персонал, суровини, първични опаковки, вторични и транспортни опаковки. 
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Суровините се транспортират от склад „Суровини“ по топла връзка свързваща 

складовете с производствения корпус. Постъпват в преддверие за външно почистване и 

депалетизиране върху вътрешни палети. От там през входа за суровини от преддверието 

палетата се транспортират от работник с електроповдигач до участък за производство на 

стерилни продукти в ампули по коридор до шлюз за суровини клас „D“, където се 

преместват на вътрешна количка след дезинфекция на опаковките. От там суровините се 

преместват в шлюз „С“ от персонал предварително облечен за работа (в клас „С“). След 

повторна дезинфекция материалите се преместват през коридор клас „С“ в „Склад 

суровини“. Шлюзовете представляват помещения- херметически затворени, които 

осигуряват минимум 2 минути обдухване с въздух за намаляване на праховите частици. 

Основна роля на шлюзовете е преодоляване разликата в наляганията между отделните 

класове на чистота. 
Светлата височина в битовата част и санитарните възли е 2,75 m. Офисите и другите 

обслужващи помещения са със светла височина 3,00 m. В производствените зали 

височината е от 3,50 m до 4,80 m до окачения таван, съобразно технологичния проект.  
Външните стени са от трислойни „Сандвич“ панели с минерална вата. 

Противопожарните стени в помещенията (брандмауерите) са по детайл на “Knauf”. (фиг. 

13) Вътрешните стени са от трислойни панели тип ”Сандвич” с полиуретан. Стените са 

изградени по система за чисти помещения- самоносещи панели с антибактериално 

покритие от HPL (high pressure laminate). 
Всички крайни колони са облицовани с гипсфазер и са боядисани с бяла латексова 

боя. Вътрешните колони също ще се облицоват с гипсфазер и ще се боядисани с латекс. 
Всичко е облицовано със системата за чисти помещения, фирма-вносител Parteco 
(Италия). 

В битовите помещения и санитарният възел подовата настилка и стените са 

облицовани с теракотни плочки. Окачените тавани в складовите помещения са 

антибактериални, тип „ARMSTRONG“. Окаченият таван (с максимална височина 1,50 m) 
е антибактериален с възможност за ходене върху него. (фиг. 14) 

  а)  б) 

Фигура 13. Панели Фигура 14. Окачен таван 

Шлайфаният бетон е изпълнен от „МТМ“ ООД и е с дебелина 15 cm на настилката 

от бетон- клас (по якост на натиск) C25/30. Под него е хидроизолацията. Върху бетона има 

нанесен грунд и след това покритие от смес (епоксидна смола и минерални зърна). 

Подовете са антистатични само в изготвителните помещения. (фиг. 15) 
На вертикалните и хоризонтални таванни ъгли са монтирани холкери. Подовите 

холкери са изпълнени от епоксидна смола. (фиг. 16) 
Външните врати са метални.  
Вътрешните врати на битовата част, помещенията с клас на чистота и офиса са 

специално пригодени за чисти производства антибактериална дограма.  
Вратите са Hӧrmann (секционни, противопожарни). 
Прозорците на офиса и лабораториите е стъклопакет с РVС дограма. (фиг. 17)  
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 а)  б)  

Фигура 15. Подове Фигура 16. Холкери 

  

Фигура 17. Ролетна врата Фигура 18. Покривни вентилационни системи 

Отоплението във всички помещения е чрез централна общообменна вентилационна 

система, поддържаща необходимите: налягане, температура и влажност. 
Машините са хигиенни камери и камери с рекуператори - по една от всеки вид за 

участък и една камера с рекуператор за обслужващите зони без клас на чистота във всяко 

производство. 
Вентилацията е само принудителна. (фиг. 18) 
Осветлението е естествено (в офисите) и изкуствено - чрез светодиодни лампи (за 

цялото производство). Противопожарното оборудване е ситуирано на подходящи места. В 

стените са вградени противопожарни касети, осигуряващи на всеки 25 m струйник за вода. 

Изградена е пожароизвестителна инсталация. Заради изграждането на брандмауери и 

пожарозащитни стени, осигуряващи клас III по пожароустойчивост, не се налага 

изграждането на спринклерна система за пожарогасене. 
Цялата информация, отнасяща се до параметри на средата и работния процес, се 

обработва от компютърен софтуер. Осигурен е контрол на достъпа във помещенията, 

където това е необходимо. 
Водопроводната инсталация се състои от следните подинсталации: за дестилирана 

вода; за пречистена вода; за технологична (производствена вода). Връзките са на клампи- 
няма резби в производствените помещения и се осигурява непрекъсната циркулация на 

водата. Изградена е инсталация за парогенериране и пароподаване до машините, където 

това е необходимо. До всяка машина се подава сгъстен въздух от компресорното 

помещение. Технологичните процеси са с висока степен на механизация, като са въведени 

роботизирани системи. Към сградата е изградена пречиствателна станция за изходните 

води, както и собствен трафопост за всяка сграда - с цел ел. захранване от две места.  
(фиг. 19 и фиг. 20) 

На фиг. 21 са показани рампи за товаро-разтоварни дейности при корпусите. 
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 а)  б)  

Фигура 19. Пречиствателна станция Фигура 20. Трафопост 

 а)  б) 

Фигура 21. Рампи 

3. ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ КЪМ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ“-СОФИЯ [1] 
Показаните фрагменти от дипломен проект са от „Научно-производствен комплекс 

за лекарствени средства“. В предприятието ще се произвеждат 16 типа таблети 
(„Амидофен“, „Капсазал“, захарин и др.); 7 типа филмтаблети (витамини, „Аналгин 
хинин“, „Валериан“ и др.) и 7 типа дражета („Бусколизин“, „Белергамин“, витамини) – 
общо около 90 млн. опаковки годишно. Идеята на проекта е да обедини функции от 
различно естество в единно решение, което да стои цялостно в средата. Обектът е 
предложен за разполагане в североизточен район на град София, промишлена зона 
„Илиянци-Запад“. (фиг. 22) Сградата е ситуирана на парцел с изход на две улици. В 
действителност решението е разработено на базата на решетка, но максимално 
стилизирана до ортогонални елементи, използвани при изграждането й.  

Фасадата е решена с керамични фасадни елементи на първо ниво и еталбонд на 
следващите нива при производствените модули.  

В частта на администрацията е използвана окачена фасада с К-стъкла. 
За основното производство са предвидени два пешеходни подхода с достъп с 

електронна карта за работещите, поради спецификата на сградата (а именно дълга и тясна) 
и два подхода за товарно-разтоварни дейности с достъп до стопански двор. За 
администрацията е осигурен отделен вход. От пожаро-безопасна гледна точка около 
сградата е предвиден достъп от към североизточната фасада с алея от усилена настилка за 
преминаване и обход на пожарникарски автомобили при необходимост. 

Сградата е позиционирана в парцел изключително удобен за комуникации – връзка с 
градски транспорт и леки автомобили. За работещите и за посетители е предвиден 
паркинг за 147 автомобила. Осигурени са подходящи условия за краткотраен отдих, чрез 
система от вътрешни дворове. 

Сградата представлява структура изградена от 5 тела: три производствени модула, 
една администрация и един научно-изследователски корпус и завършващ елемент-високо 
стелажен склад. Основни функционални групи: 1. Основно производство, със съответните 
спомагателни и технически помещения; 2. Високостелажен склад; 3. Научно-
изследователски корпус; 4. Администрация. (фиг. 23) 
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Фигура 22. Визуализации на комплекса 

 

Фигура 23. Генерален план [5], [6], [7] 

Сградата е решена изцяло с естествено осветление с ослънчени южни вътрешни 

дворове. В процеса на проектиране е търсено, както оптимално решение във 

функционално отношение, така и въздействащ образ. 
Конструкцията на сградата е със стоманобетонен скелет изграден от стоманобетонни 

колони с размери на напречното сечение 40/30 cm и стоманобетонни плочи с дебелина 20 

cm. Изградени са конструктивни стени (шайби) при комуникационните ядра. 
Основното производство се състои от три модула с отделни входове със специален 

достъп (чрез персонална магнитна карта). Помещенията са съобразени с изискванията за 

такъв вид сгради. На първо ниво 1 (кота +/- 0,00): вход с турникети, преминаване от сив 

коридор в чист през санитарно-хигиенно звено с филтър. (фиг. 24) 
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От складовете суровините постъпват в подготвителните помещения за 

предварителна обработка, която включва: почистване на търговската опаковка, смилане и 

пресяване, претегляне (с електронни везни) и оформяне на шаржовете по съответните 

рецептури. Готовите шаржове постъпват за производство на таблети, филмирани таблети 

и дражета. Производството включва следните операции: гранулиране и сушене, опудряне, 

таблетиране и съответно филмиране или дражиране и полиране. 
За да се осъществи гранулирането и филмирането е необходимо да се прибавят 

специални разтвори, които се подготвят предварително. Произведените таблети, 

филмтаблети и дражета минават през контрол и постъпват в залите за опаковка. 
Дефектните таблети се отправят за повторна обработка.  

 

Фигура 24. Разпределение на кота +/- 0,00 

Останалите дейности, които се включват са:  
1. Администрация: фоайе с информация и изложбена площ; вертикална комуникация 

(открито стълбище и остъклени асансьори); кухня на две нива и зала за хранене за 300 
души; санитарен възел, в т.ч. и за хора в неравностойно положение; кафене и прилежащ 

склад; охрана; 2. Научно-изследователски корпус (НИК): фоайе; лекарски кабинети; 
зъболекарски кабинет; аналитична лаборатория; лаборатория внедряване; съблекални; 
вертикални комуникация с изградено санитарно хигиенно звено. Основни вертикални 

комуникации- 8 бр.: 2 бр. във всеки производствен модул; една основна и една 
допълнителна към администрация, НИК. 

Ниво 2 (кота +3,00 m) Администрация: конферентен блок изграден от 4 зали 

съответно: голяма прожекционна зала 110 човека с места за хора в неравностойно 

положение; две зали за 35 души; една за 19 души; зона за изчакване с възможност за 

поднасяне на кетъринг; бюфет на самообслужване, захранван от кухнята на ниво 1; 11 бр. 
офиси. НИК: лаборатории 3 бр.; кабинети 4 бр.; архив за нормативи с читалня. В 

производствените етажи са разположени комуникационни ядра със санитарен възел с 

филтър. Администрация: офиси 9 бр.; заседателни зали- 3 бр. ; Ниво 3 (кота +6,00 m) 
Производствен модул за филм таблети: хигиенно-комуникационно звено с филтър; 
началник; цех технолози; заседателна зала; вход за производство с въздушен филтър.; 
Ниво 4 (кота +12,00 m) Производствен модул за дражета: разположен на 3 нива; складови 

помещения на ниво 1.  
При готовност на таблетите, те минават през блистер-автомат, опаковка в кутия с 

листовка, пачкиране (на пачки по 10 бр.), кашониране (в зависимост от партидата). 
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Посредством лентов транспортьор готовата продукция се придвижва до подемник, който 

обслужва високостелажния склад.  
Складът за готова продукция се обслужва от ролков транспортьор, подаващ към 

система от подемници, извършващи зареждане във хоризонтална посока и придвижващи 

се по коридори. Прието е конструиране на ивични фундаменти, свързани с рандбалки. 

Високостелажният склад, изграден от колони с размери на напречното сечение 50/50 cm е 
покрит (отворът е с размери 30/34 m) със стоманена ферма. (фиг. 25) 

 

Фигура 25. Вертикален разрез 

Лабораториите са осигурени с отвори, съобразени с дейността им.  
За вътрешните стени се използват различни системи на Knauf, според изискванията 

за пожаро- и влагоустойчивост, и тухлена зидария.  
В производствата и лабораториите настилката е висококачествена хомогенна PVC 

настилка с висока степен на износоустойчивост, антибактериална, киселинноустойчива, 

нехлъзгаща се, с изключителна здравина и дебелина от 3 mm (рулонен материал).  
Подовете са с гранитогрес в администрацията, освен в киносалоните, където се 

предвижда трудногорим мокет и PVC настилка в зоната за сядане.  
За довършителните работи за стените е предвидено да се използва латекс.  
Вратите на производствените зали са пожароустойчиви, самозатварящи се, отварящи 

се само навън, с брави тип „антипаник“ и осигуряват степен на негоримост до 90 min. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Строителството на фармацевтични предприятия в България отговаря на 

съвременните тенденции, както в архитектурно-технологично [4], така и в конструктивно 

решения.  
От съществена важност е в процеса на обучение студентите (от специалности 

„Архитектура“ и „САСС“) да бъдат запознати с нормативната база и реално изградените 
(и функциониращи) обекти, за да може в бъдещ план всички участници в инвестиционния 

процес да могат да осъществяват бърза и адекватна връзка по между си и реакция.  
Предвид високите цени на машините и оборудването за подобен тип сгради, трябва 

да се осигури пространство за нормалната им работа и експлоатация, както и евентуални 

смени и/или ремонти.  
Хигиената и чистотата във фармацевтичните предприятия е изключително важна за 

сигурността при производството, живота и здравето на хората. Затова, строителството (в 

т.ч. преустройство и ново строителство) трябва да отговарят на всички нови (съвременни) 

стандарти и закони [2], [3] за качество на материалите и продуктите, които се влагат при 

всички строително-монтажни дейности. 
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DESIGN OF FRUIT STORAGE FACILITIES 
 

Borislava Mancheva-Velkova1, Stanislav Tsvetkov2 
 

Abstract: 
Products stored in the fruit storage are produced on open areas or in greenhouses. The 
storehouses consist of a reception-handling room, temporary storage and refrigeration chambers. 
Warehouses with boxes and soft packs are placed near the manipulation room. The advantages of 
these buildings are the provision of long-term storage, by providing a special microclimate. The 
requirement for the buildings is to provide better insulation and ventilation devices. Depending on 
the in-service transport used and the order of production, the fruits or vegetables can be: 
palletised up to 7 m height and on shelves for - 2,70 m height. The constructions used may be from 
precast concrete production or steel. Prior to placement in the refrigeration chambers, the 
products stay in a pre-cooled room at 15-20 degrees for 10-15 days. Warehouses with a special 
microclimate have a relative humidity of 85-95% and a temperature of 4-5 degrees. The advantage 
of these types of buildings is that they store the produce for a period of 20 to 40 days, and for some 
other products and a longer period. The report examines examples of buildings executed in 
Bulgaria and other countries. Administrative and communal premises (dining room, toilets and 
bathrooms, and more) are planned for the fruits (vegetables) storage facilities. 
 
Keywords: 
Fruit (Vegetables) Storage, Architectural, Technological and Construction Requirements, 
Special Microclimate. 
 
 

1. УВОД 
За създаване на възможност на консумация на пресни плодове и зеленчуци, 

целогодишно се изграждат различни сгради и съоръжения, като планировъчна структура, 

осигуряващи потребности на вътрешния и външния пазар [2]. В хладилните камери с 

изкуствен студ (с поддържана определена температура) се запазват биологичните 

свойства и първоначални качества на продукти, които имат бързо развалящ характер. 
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2. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ПЛОДОХРАНИЛИЩА 

Съхранението на плодовете най-често се практикува в три вида плодохранилища - 
обикновени, охлаждани със свеж въздух, хладилни плодохранилища и хладилни 

плодохранилища с контролирана влажност на въздуха и газово съдържание. 
Обикновени плодохранилища (без климатизация)- този тип плодохранилища са 

добре изолирани постройки (действащи на принципа на свежия въздух), в които 

температурата се поддържа чрез вкарване на студен въздух отвън през по-хладните часове 

на денонощието. Недостатъкът е, че през есента температурите и през нощта са все още 

високи, поради което не могат да се подтиснат физиологичните процеси в плодовете. 

Подходящи за съхранение при такива условия са някои местни сортове, които се 

отличават с добра съхраняемост. Те представляват термоизолирани постройки, в които 

температурата и относителната влажност на въздуха се регулират с помощта на хладилни и 
други съоръжения. Състоят се от машинно отделение, камери за съхранение и мани- 
пулационни помещения за сортиране, опаковане и експедиране на плодовете и зеленчуците.  

Хладилни плодохранилища с контролирана влажност на въздуха и газово 

съдържание - при този тип плодохранилища физиологичните процеси в плодовете се 

подтискат освен със студ и чрез понижаване съдържанието на кислород и увеличаване 

съдържанието на СО2, а в по-новите типове и на азот. Оборудването за регулиране на 

газовия състав ги оскъпява, но качеството и продължителността на съхранение на 

плодовете са много по-добри.  
Предимствата на хладилниците с контролирана атмосфера са следните: удължава се 

периодът на съхранение с около 50 на сто; възможно е поддържането на по-висока 

температура (3-4°С вместо 0 до 1°С), с което се избягва опасността от нискотемпературен 

разпад; извадените от камерата плодове запазват по-дълго свежестта си и вкусовите си 

качества. За съхранение на зеленчуци, лук и др. се използват и камери до -4°. 
В зависимост от броя на видовете съхранявани продукти са разделени на: 

специализирани помещения - предназначени за един вид плодове (плодови плодове, 

грозде, цитрусови плодове) и универсални - за съхранение на различни видове плодове. 

Зависимостта от периода на съхранение на плодове е разделен на станция за охлаждане: 1- 
за бързо охлаждане на плодове, летни сортове и грозде преди изпращане; 2- за 

дългосрочно съхранение на зимни сортове и комбинирани (за охлаждане и съхранение на 

плодове).  
По време на складирането се диференцират два основни периода с различен 

микроклимат: лечебен и период на охлаждане. Лечебният период е с продължителност 10-
15 дни, при температура 15-20 ℃ и относителна влажност 90-95%. При периода на 

съхранение продължителността е 20-40 дни, температура 4-5 ℃ и относителна влажност 

85-90%. 
В табл. 1 са показани начините на съхранение на плодове и зеленчуци, а в табл. 2- 

параметрите при съхранение. 
Съгласно изискванията на планировъчните сервитути и зони между складовите бази 

от хранителната промишленост и източниците, които отделят вредности в околната среда 

(обекти, съоръжения и инсталации), се изисква хигиенно-защитна зона. Складовете за 

хранителни стоки, включително хладилници, попадат в хигиенно-защитна зона [4]. 
Складовете за хранителни стоки, включително хладилници, попадат в хигиенно-защитна 

зона от 50 m спрямо жилищната територия. Защитната зона за обектите се разрешава от 

МЗ въз основа на становище от съответната хигиенно-епидемиологична инстанция и 

изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда и водите (ОВОС). 
Качеството на продукти като картофи, лук, всякакви плодове и зеленчуци се покачва 

или намалява в зависимост от това, как са съхранявани. Тези продукти са изключително 

чувствителни към колебания на температурата. 
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Таблица 1. Начини на съхранение на продуктите 

Продукт Препоръчва се Допуска се Не се препоръчва 

КАРТОФИ В боксове (клетки) 
В сандъци В насипно състояние 

(на купчини) с 
естествена 
вентилация 

В насипно състояние 
само с изсмукваща 

вентилация ЦВЕКЛО 
В насипно състояние 

На купчини 
С активна вентилация 

МОРКОВИ 
 

МАГДАНОЗ 
РЯПА и 

ЦЕЛИНА 

В сандъци или пирамиди с 
пластове пясък между тях, в 

сандъци и правилни купчини без 
пясък, в складове с принудителна 

вентилация 

На рафтове, 

натрупани в срок до 

3 месеца 

В насипно състояние 

в слой, по-голям от 1 

метър, с естествена 

вентилация 

ЛУК, РЯПА 
И ЧЕСЪН 

В сандъци, табли, в складове с 
принудителна или активна 

вентилация 

На рафтове в 
сандъци и боксове с 

естествена 
вентилация 

В насипно състояние 
с естествена 
вентилация 

ЗЕЛЕ 

В боксове (клетки), в сандъци 
(клетки), в насипно състояние (на 

купчини) или на рафтове с 
активна вентилация и с всички 

зелени листа на кочаните 

На рафтове и 
профилни купчини 

на пода в складове с 
естествена 
вентилация 

В очистен вид в 
насипно състояние с 

естествена 
вентилация 

ПЛОДОВЕ 
В сандъци или щайги на 
подложки, в складове с 

принудителна вентилация 

В сандъци без 
подложки, в 
складове с 
естествена 
вентилация 

На рафтове и 
насипани на пода 

Таблица 2. Параметри при съхранение 

Култури Температура, 
[℃] 

Относителна 
влажност, [%] 

Метод за 
предварително 

охлаждане 

Съхранимост, 
[дни] 

Чувствителност 
към етилен 

Ябълки  от - 0,4 до 4,5 90 - 95 4, 1, 2 90 - 240 + 

Круши  от - 1 до 0 90 - 95 1, 4, 2 60 - 90 + 

Сливи 0 90 - 95 1, 2 14 - 28 + 

Кайсия 0 90 - 95 4, 2 7 - 14 + 

Череша -1 90 - 95 2, 1 14 - 21  
Праскова от - 0,5 до 0 90 - 95 1, 2 14 - 28 + 

Нектарини - 1 95 1, 2 14 - 18 + 

Ягоди 0 90 - 95 4, 1 5 - 10  
Малини 0 90 - 95 4, 1 2 - 3 + 

Къпини  от - 0,5 до 0 90 - 95 4, 1 2 - 3  
Банани  от 13 до 14 90 - 95  7 - 28 + 

Киви 0 95 - 100  28 - 84 + 

Грозде 0 85 1 56 - 180  
Портокали от 0 до 9 85 - 90  21 - 50  
Грейпфрут от 10 до 15 85 - 90  28 - 42  

Лимони от 10 до13 85 - 90  30 - 180  
Мандарини от 4 до 5 90 - 95  14 - 25 + 

Ананас от 7 до 13 85 - 90  14 - 36  
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Фигура 1. Изолирано хале [14] Фигура 2. Фасада на предприятието 

С изолирането на покрива и/или стените на сградите (фиг.1), се повишава не само 

качеството на плодовете и зеленчуците, но същевременно се намалява и потреблението на 

енергия. Складовете и халетата трябва да са оптимално пригодени за съхранението и 

запазването на стоките и продуктите, особено, когато е нужно индивидуално управление 

на климата. 

3. ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

А. Тържище „Слатина-Булгарплод“ ООД 
Тържище „Слатина-Булгарплод“ ООД е организирано като пазар на едро през 1991 

г. (член на Световния съюз на тържищата със седалище гр. Хага, Кралство Холандия), се 

намира в източната част на гр. София, в непосредствена близост до летище София и 

входно-изходните магистрали (водещи към Северна и Южна България). Тържището е най-
голямото по рода си не само в България, но и на целия Балкански полуостров. (фиг. 2) 

Тържището се специализира и развива в търговията с пресни и преработени плодове 

и зеленчуци, птици, месо, риба и други основни хранителни стоки (богатото разнообразие 

на предлаганите пресни плодове и зеленчуци включва, както родното българско 

производство, така и доставки от различни краища на света: Южна и Северна Америка, 

Европа, Африка, Азия). 
Общата площ е над 300 000 m2, от които 10 000 m2 са хладилни площи. Годишната 

реализация на стоки надвишава 270 000 t. Обслужваното население е над 2 000 000 души. 

Тържището е основен дистрибутивен център за пресни плодове и зеленчуци за столицата 

и за част от Северозападна и Югозападна България. Тържище „Слатина-Булгарплод“ ООД 

разполага с просторни площадки за товарене и разтоварване на стоки. На неговата 

територия са разположени: паркинги за различни видове автомобили, aвтосервиз, 

бензиностанция и железопътна линия, която достига до сърцевината на пазара. Редица 

удобства на тържището предлагат няколко комплекса за хранене, обменно бюро, лекарски 

и стоматологичен кабинет. Продаваните стоки се контролират от Българска Агенция по 

Безопасност на храните, като непрекъснато се следи за съответствие със санитарните и 

хигиенни изисквания. От края на 2002 г. работи и модерен специализиран пазар на едро за 

птици, месо и риба, който е неразделна част от тържището. Новите складови помещения 

имат обща площ от 6604 m2, като от тях 3500 m2 са хладилни площи. Инфраструктурата на 

специализирания пазар е над 12000 m2 . Той отговаря на всички ветеринарно-санитарни и 

хигиенни условия за извършване на този вид търговия, както и на изискванията и 

стандартите на Европейския съюз. Средната големина на складовете е 136 m2. Всеки склад 

разполага с 3 бр. универсални хладилни камери с обща площ 67 m2 и обем 190 m3. 
Осигурени са офис-помещения на втория етаж на склада, офис на касиера и санитарни 

помещения. [15] 
 

Б. „Булгарекоплод“ ЕООД Хаджидимово (фиг. 3) 
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Това е предприятие (завършено строителство през 2004 г.) за преработка и 

замразяване на плодове и зеленчуци със застроена площ от 7800 m2, ситуирано на 300 m 
от АМ „Тракия“, 22 km от град София, до жп. гара “Вакарел” и на 40-120 km от 

производителите на плодове и зеленчуци. Промишлените сгради са с обща застроена 

площ от 10100 m2, разположени на един парцел от 16 900 m2. Изградените хладилните 

площи са около 24000 m2, изолирани с термопанели. 

  

Фигура 3. Вътрешна част 
„Булгарекоплод“ ЕООД Хаджидимово 

Фигура 4. Изглед от към входа 
„Bulgaria Foods“ гр. Летница 

Хладилният капацитет е подсигурен от винтови компресори. Производството в 

двете предприятия се извършва чрез: два IQF тунела, две шокови стационарни камери и 

спираловиден тунел, което позволява преработка и замразяване на около 10 t продукция 

на час и е най-голямото предприятие в България. Хладилните камери са с обем 15 000 m3 
за съхранение и преработка на замразени плодове и зеленчуци и 8 900 m3 за съхранение и 

преработка на замразено и охладено месо и месни продукти. Те позволяват съхранението 

на около 35000-40000 t продукция. Предприятието разполага със собствена лаборатория. 
В парцела са разположени: четири собствени водоизточници, двойно подсигурено 

електрическо захранване, собствени трансформатори, дизелови електрически генератори, 

парно стопанство, газифициране. Машините са предвидени за подредба в 

мултифункционална линия за производство на различни видове замразени продукти като 

асортимент. Замразените зеленчуци представляват следния асортимент: грах, сладка 

царевица, карфиол, броколи, чушки - ивица и кубче, цяла чушка, печена белена чушка, 

зелен фасул, бамя, гъби, лук, домати, тиквички и зеленчукови миксове. Замразените 
плодове, представляват следния асортимент: ягоди, малини, боровинки, шипка, череши и 

вишни, праскови, кайсии, сливи без костилките. Преработват се още: замразени 

бланширани полуизпържени картофи, както и замразени панирани картофи с подправки; 
замразени зеленчукови и вегетариански бургери и крокети /панирани и полуизпържени/- 
чушка бюрек, вегетариански шницел, спаначени крокети, гъбени крокети, бургер хепи 

кук, крокети от броколи, карфиол, картофени крокети и др. Линията за производство на 

консерви е с два автоклава и консервно оборудване. [16] 

В. „Bulgaria Foods“ гр. Летница (фиг. 4) 
В рамките на Научно-изследователски проект към ВСУ „Л. Каравелов“-София, 

авторите на настоящия доклад посетиха горепосоченият обект и се запознаха с 

технологичното оборудване и архитектурно-строителната част. 
Продуктите на фирмата се предлагат из цяла Европа. От 2017 година „България 

Фуудс“ е част от Ленокс ГмбХ & Ко. КГ (Хамбург, Германия) и преследва 

стратегическата мисия на Ленокс да предлага изключително качество и съвършен вкус на 

Европейските потребители. „България Фуудс“ разполага със собствено земеделско 

производство в района на Троян и замразителни мощности в Летница и Добродан. 

Фабриката в Летница е оборудвана с най-модерната технология в бранша, включваща 
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Унидекс замразителен тунел с 5 вентилатора и компресори Майекава. Фабриката в 

Добродан работи с технология за стационарното замразяване. Сред широката гама от 

продукти предлагани от „България Фуудс“, основно място заемат: замразени ягоди, 

вишни, кайсии, сливи, малини и къпини. Компанията произвежда още: замразен див 

чесън, пипер, кайсиеви топки със захар и други, със собствени и закупени от български 

земеделски производители продукти. „България Фуудс“ изпълнява стриктна програма за 

контрол на качеството и е носител на IFS Food сертификат за плодове и зеленчуци. [17] 
Първата сграда е построена през 1992 г., като през годините са достроявани нови 

части, а в момента се изгражда допълнителна камера за темпериране на входящите 

продукти (за предпазване от пълна дефростация). Една от най-важните цели на фирмата е 

прилагането на нови и модерни технологии за преработка на суровината. Технологията 

съдържа хладилни камери за съхранение и шоково замразяване чрез флуидизация, 

оборудване за оползотворяване на некачествената (но годна за консумация) суровина в 

плодови пюрета. Машините се подреждат в зависимост от продуктите, които ще се 

консервират (т.е. налице са флексибилни технологични линии). Предприятието се състои 

от: основно производство, помощно производство и вътрешно-обслужваща част. 

Съблекалните са снабдени с 2 броя гардеробни помещения с гардеробчета за градско и 

работно облекло. Преходът на персонала в отделните зони се осъществява с измиване на 

обувките и ръцете, а всеки работник е снабден с: маска за лице, боне за главата и престилка.  
Предприятието се обслужва от компресорно помещение (фиг. 5), оборудвано с 3 

броя амонячни компресори, осигуряващи фреон за камерите. Конструкцията на 

компресорното е стоманобетонна, с покривно покритие от стоманобетонни 2Т- панели. 
От своя страна хладилниците със светла височина 8 m, са облицовани и с вътрешни 

термопанели с дебелина 20 cm по стените и таваните. В тези камери се подреждат чрез 

допълнителни стоманени конструктивни форми европалетите (стандартен размер) със 

суровините за складиране. Хладилните камери са с плъзгащи врати. (фиг. 6) 
Допълнително са монтирани таванни охладители (фиг. 7) и въздуховоди за 

поддържане на температури от 0 до -5℃.  
Носещата конструкция е стоманена, монтирана върху висок основен пояс, облицована е с 

външни термопанели. Подовата настилка е от епоксидна смола. Вътре в настилката са 

монтирани допълнителни нагреватели в трите камери, за поддържане на постоянна 

температура (за предотвратяване на резки разлики).  

   

Фигура 5. Компресорно 

отделение 
Фигура 6. Врата на 

хладилна камера 
Фигура 7. Таванни охладители 

в пакетажния цех 

680



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Така организиран, технологичният процес е предпоставка за пълна преработка на 

постъпваща с различно качество суровина, а именно: суровината с най-добро качество се 

замразява шоково и наранените и по-дребни се пюрират за конфитюри. 
Оборудването и технологията са съобразени спрямо изискванията за ефективно и 

модерно производство с машини и съоръжения произведени по европейски стандарти. 

Машините са висок клас от гледна точка на изработка, надеждност и обслужване. (фиг. 8) 

  а)  б) 

Фигура 8. Интериор Фигура 9. Тунел: а) общ изглед; б) в процес на подаване на суровина 

При производството на замразени кайсии (например) - продуктите се измиват с 

воден разтвор с аскорбинова киселина, сортират (през калибриращ барабан) и постъпват в 

поточния тунел, наричан още и флуидизационен фризер. (фиг. 9) Принципът на 

флуидизация означава, че продуктът „плува” през фризера, носен по насочено нагоре 

студено въздушно течение, образувано от (хиляди) високоскоростни въздушни струи. 

Хранителните продукти постъпват повдигнати в зоната на замразяване, като посредством 

употребата на каскадна система плуват през зоната на замразяване до получаване на 

крайния продукт, който е готов за опаковка. 
Тунелът има две отделни камери. Принципът на флуидизация (с прилагане на IQF-

техника) се основава на употребата на малки по размер хранителни продукти, които могат 

да бъдат вдигани във въздушния поток. Подходящ е за широка гама продукти: меки, 

лепливи, чувствителни. Диапазонът на тези продукти обхваща както традиционните 

основни зеленчуци като: грах, нарязани на кубчета или на резени кореноплодни 

зеленчуци, нарязани плодове и цели или нарязани безкостилкови плодове (ягоди, малини 

/изискват ниски температури за съхранение/, боровинки), така и много леки продукти 

(като например- билки). [17] 

Г. База Волуяк, обл. София 
Базата е изградена на територия от 30 дка и разполага с хладилна площ- 7000 m2. 

(фиг. 10) Плодохранилището е със застроена площ 12000 m2. Разполага с 20 бр. нулеви 

камери с общ капацитет 56000 m3, както и с покрити: товаро-разтоварно хале, ж.п. галерия 

и паркинги. 

а) б) в) 

Фигура 10. Вътрешно устройство на базата 

 

681



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Съхраняваните продукти са: плодове (банани, портокали, мандарини, ананаси, 

лимони, киви, манго, ябълки, круши, череши), зеленчуци (домати, краставици, картофи, 

лук), животински и млечни продукти (колбаси, яйца, мляко, сирена), ядки, консерви и 

напитки. [18] 
В България има още много бази и плодохранилища. 

 

4. ПРОЕКТИ РАЗРАБОТВАНИ ВЪВ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ-СОФИЯ“ 
Складирането става в хладилни камери, които могат да се унифицират, като се 

използва модулна мрежа от 6/6 m. (фиг. 11) 
 

 а)  б)  в) 

   
Фигура 11. Принципни схеми за съхранение на продукция от: 

 а)- 1000 t; б)- 2000 t; в)- 3000 t [2] 
 

А. Складова база за плодове и зеленчуци- Първи пример 
В обемно-пространствено отношение доминираща е складово-хладилната част. (фиг. 

12) Фасадите на производствено-складовата сграда са изпълнени със стенни сандвич-
панели с дебелина 10 cm. Пред манипулационната е предвидена товаро-разтоварна рампа 

и 4 бр. врати за електрокари, както и странично осветление за работещите в залата. 

Фирменият магазин, входът и бюфетът се изпълняват с витрини. 

 

Фигура 12. Визуализация 

Проектира се в землището на с. Пиперица. Сградата е разположена на благоприятен 

южен скат с лек наклон (на юг). Базата се състои от две части долепени една до друга. 

Единият обем с по-малка височина е обществено-обслужващата част с: офиси, битови 

помещения, бюфет и магазин. Другият обем е складово-производствена част, разполагаща 

с: манипулационна, склад за амбалаж, склад за временно съхранение и хладилни камери. 
Отделно от тях са разположени оранжериите- с южно изложение. (фиг. 13) 
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Фигура 13. Генерален план 
 

 

 

 

Фигура 14. Разпределение 
 

Хладилният склад се изпълнява с 2Т- панели на фирма „Castello“ с подпорно 

разстояние от 24 m в напречна посока и модул от 6 m в надлъжна посока. Използват се 

сглобяеми колони и единични фундаменти. Предвижда се горно покривно осветление над 

манипулационната. Подът при хладилниците, манипулационната и складовете се 

изпълняват от шлайфан бетон. За осигуряването на допълнителна топлинна изолация в 

тези помещения се предвижда допълнително изолиране при окачените тавани и 

вътрешната страна на стените. Компресорите за осигуряване на постоянна температура са 

разположени непосредствено до хладилниците на фасадната стена. Обществено-
обслужващата част е изпълнена с монолитна стоманобетонна конструкция и е отделена с 

дилатационна фуга от складово-хладилната част. Санитарно-хигиенните звена са 

разположени в близост до манипулационната зала. За работещите в предприятието, както 

и за административно-управленския персонал се предвижда бюфет със складово-
подготвителна част. (фиг. 14, фиг. 15, фиг. 16) 
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Фигура 15. Вертикален разрез 

 

 
Фигура 16. Фасади 

Б. Архитектурно решение на складова база за плодове и зеленчуци с обществено 

обслужваща и производствени части като общ композиционен елемент- Втори 

пример (фиг. 17) 
Конструкцията на производствената част е решена като рамкова конструктивна 

система, с подпорни разстояния 6 и 12 m.  

  

Фигура 17. Визуализация Фигура 18. Генерален план 
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Приемно-манипулационната, складът за временно съхранение и складът за касетки 

са с височина по-голяма от 6 m. 
Агрегатите и инсталациите за охлаждане ще бъдат разположени на покрива. 
Комплексното обществено обслужване е решено на две нива. На първо ниво са: 

фирменият магазин, санитарно-хигиенните звена и кухнята-разливна. На второ ниво, 

посредством стълба и асансьор се достига до офисите и заседателната зала. (фиг. 18, фиг. 

19, фиг. 20 и фиг. 21) 

 
Фигура 19. Разпределение на кота +3,20m 

 

 
Фигура 20. Вертикален разрез 
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а) фасада Юг 

 
б) фасада Север 

 
Фигура 21. Фасади 

5. ИЗВОДИ 
Около големите консумативни центрове и в близост до производителите на плодове 

и зеленчуци, се: строят, реконструират и модернизират нови бази и съществуващи такива 

за съхранение на хранителни продукти при специален микроклимат. При проектирането 

на подобни сгради, имайки предвид технологичното им оборудване, се изискват 

помещения с големи подпорни разстояния.  
Изградените хладилни бази са скъпоструващи съоръжения, които изискват спазване 

на завишени хигиенни изисквания при проектирането и експлоатацията им. 
Съвременните строителни материали и конструктивни елементи (изолации, окачени 

тавани, сандвич-панели, сглобяеми стоманени и стоманобетонни елементи), предлагат 

добри възможности за удовлетворяване на архитектурно-технологичните и конструктивни 

изисквания, по отношение на: температурно и пожаро-обезопасени елементи и 

инсталации (в т.ч. за предпазване от взрив и пожар), олекотени конструкции и сигурни 

съединения между конструктивните части (болтови и/или заваръчни, както и такива на 
скрити връзки), устойчиви на вертикални и хоризонтални въздействия конструкции на 

сградите и съоръженията. 
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