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Abstract: 

Determining the load bearing capacity of anchors and anchor groups helps to identify their 

behavior in different situations. Thus we can easily predict the required number of devices for 

safe and unobstructed work, which in other cases can occur by overload or decay. Therefore, 

uniform norms have been created for the needs of European practice such as EN 1992-4. 

However, these norms still cannot cover every single type of anchor and the case in which it’s 

currently used. Cast-in-place anchors for climbing formwork are exceptional devices that are 

designed for this unique purpose. They are geometrically complex and distinguishable from the 

described in the standards. The majority of manufacturers follow same design principles but 

most anchors are tested in experimental program due to its unique form. 

In this paper the methods for calculating the load bearing capacity as stated in EN 1992-4 are 

analyzed.  Compare them to the geometrical complexity of anchors for climbing formwork and 

their behavior it is possible to find a more appropriate approach for their verification. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Определянето на носещата способност на анкерни устройства е един от най-

важните фактори при планиране изпълнението на окачени временни конструкции, в т.ч. и 

на катерещите кофражи [1]. Тя дава ясна представа за възникващите въздействия и 
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количеството устройства, които следва да предадат съответните усилия в елементите от 

вече изпълнената стоманобетонна конструкция. За целта, в практиката, в т.ч. и тази на 

Република България, се използва Европейската система за конструктивно проектиране 

„Еврокод”. За съответните изчисления се прилага БДС EN 1992-4 „Проектиране на 

бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 4: Проектиране на закрепващи елементи за 

бетон” [2], който до голяма степен се основава, но и допълва Ръководството за европейско 

техническо одобрение ETAG 001 [3-5]. Самият стандарт разглежда всички възможни 

ситуации на въздействие и дава формули за проектиране на основните типове закрепващи 

елементи за бетон в практиката – механични и химически. 

Стандарта БДС EN 1992-4 [2] обаче, не обхваща еднозначно всички видове 

закрепващи елементи. И докато дава информация за определяне на носимоспособността в 

неблагоприятни ситуации като разстояние до ръба на конструктивния елемент или при 

ниски якостни характеристики на бетона при наличие или отсъствие на армировка, то – 

конкретна формулировка за геометрично сложни, съставни, вбетонирани анкерни 

устройства, каквито представляват анкерите за катерещи кофражи, все още липсва. 

Именно поради тази причина, производителите на катерещи кофражни системи, 

респективно на анкерните устройства за тях, разчитат на съществуващите норми и 

препоръки, за да определят въздействията върху устройствата, но за да гарантират 

носимоспособността им, те се основават на проведени редица натурни и лабораторни 

експерименти, даващи по-ясна представа за работата на съответното устройство [6-9]. За 

да подобрят ефективността им, те препроектират устройството и отново го подлагат на 

изпитване до достигане на съответните резултати. 

Целта на настоящия доклад е да разгледа специфичните особености и начина на 

работа на анкерни устройства за катерещи кофражи, като се анализират изчислителните 

процедури, дадени в БДС EN 1992-4 [2] и се потърси възможност за прилагането им, така 

че да предостави по-ясен подход при изчисляването на този тип устройства. 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАТЕРЕЩИ КОФРАЖИ 

И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО  

БДС EN 1992-4 

2.1. Технологичен анализ на изпълнението на катерещи кофражи 

2.1.1. Общи положения 

Терминът „катерещ кофраж“ дефинира комбинацията от кофражна форма и 

катерещо скеле или катереща платформа, която поема и разпределя натоварването 

породено от собствено тегло, експлоатационен товар и натоварване от вятър. Цялото 

съоръжение стъпва върху анкери, вбетонирани в наскоро изпълнената бетонна или 

стоманобетонна конструкция в предходен такт [10]. Натоварванията оказват съществено 

влияние върху точките на окачване и респективно анкерните устройства. Предпоставка за 

необходимостта от оценка на въздействията върху анкерните устройства се дискутира в 

редица научни разработки [11-16], както и в техническата документация за този тип 

кофражни системи [17].  

При подбора на подходяща система за катерещ кофраж следва да се вземат предвид 

всички характеристики на изпълняваната конструкция, чийто технологични особености 

могат или представляват риск. Така например, проблемни зони е възможно да се проявят 

поради особености в конструкцията – пространствена геометрия на вертикалните носещи 

елементи, наличие на отвори, различни етажни височини и др. [18] 

Освен рисковете, които могат да бъдат констатирани по време на подбора на 

катерещата система за съответната конструкция, в някои случаи възникват аварийни 
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непредвидени ситуации. Те се пораждат, когато предпоставките, които следва да се 

спазват по време на изпълнение, не бъдат удовлетворени. Причина за това са недобре 

планирани график на доставки, повреди в строителната техника, липса на опит у 

работниците. Възникнали ситуации от такъв тип, са – заклинване на катерещата система, 

претоварване на устройствата за анкериране, изместване на работната фуга по време на 

бетонирането и съответно намаляване на разстоянието от анкерното устройство до нея 

и/или намаляване на разстоянието до ръба на изпълнявания елемент и др. 

При проектиране, всички тези фактори следва да бъдат отчетени и взети под 

внимание. При изчисление, резултатите се завишават с помощта на коефициенти за 

сигурност, така че да се осигури нужното ниво на безопасност и предвидимост на 

поведение. 

2.1.2. Етапи при работа с катерещ кофраж 

По-долу са представени основните етапи при работа с катерещи кофражи, но 

следва да се има предвид, че описаните принципи на работа не обхващат всички видове 

системи. 

2.1.2.1. Предварителен монтаж 

Извършва се предварителен монтаж на кофражните форми и катерещите платформи. 

Най-често, те биват окрупнени още в складовото стопанство, като се цели да не се 

получават извънгабаритни форми, с оглед – по-лесното осигуряване на транспорт. При 

доставянето на кофражa, непосредствено преди неговото залагане, се монтират всички 

необходими средства за вертикализиране и достъп. Популярно название на 

първоначалната конфигурация в практиката, е т.нар. „стартер блок“. 

2.1.2.2. Етап 1 

Кофражната форма се позиционира в проектно положение и се извършват 

мероприятията по поставяне на анкерните устройства, армировка, свързващи части, 

полагане на кофражна смазка и затваряне на формата. Извършва се бетониране и 

уплътняване на бетонната смес, положена в участъка. 

2.1.2.3. Етап 2 

След набиране на достатъчна якост се извършва декофриране. Посредством кран се 

монтират платформите и обтегачите към анкерните устройства, намиращи се в горната и 

долната част на бетонирания вече, участък. Разполага се механизмът за кофриране и 

декофриране върху платформата. Кофражът се захваща към механизма посредством 

клинове, щифтове и фиби, и се привежда в проектно положение. Следват се стъпките от 

Етап 1. 

2.1.2.4. Етап 3 

При набирането на достатъчна якост, кофражната форма се декофрира, 

освобождават се обтегачите и се монтира висяща платформа (ако е предвидена такава) 

към катерещата. Чрез подем, се премества върху следващите анкерни устройства от 

новобетонирания участък. 

След този етап, катеренето с тази система се продължава от повтарящи се цикли на 

работа: монтаж, кофриране, поставяне на анкери, полагане на кофражна смазка, армиране, 

бетониране и уплътняване, декофриране, почистване, демонтаж на анкери и т.н. до 

приключване на дейностите, след което кофражната система се демонтира по части и 

освобождава. 

2.1.3. Статически изчисления 

2.1.3.1. Проектиране на точките за окачване 

Необходимо е да се извършат следните изчисления: 
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 Определяне на реакциите, възникващи в точките на окачване на кофража (съгласно 

БДС EN 12812 [1]); 

 Определяне носимоспособността на използвания анкер, поемащ натоварването; 

(съгласно БДС EN 1992-1-4 [21], позовавайки се на ETA и DIN 18216 [22]); 

 Определяне носимоспособността на бетонния/стоманобетонния елемент, поемащ 

натоварването (съгласно БДС EN 1992-1-4 [21]). 

 
Фигура 1. Примерна статическа схема и натоварвания върху катерещ кофраж [17] 

 
Фигура 2. Принципна схема на видовете и посоките на усилията, предавани от обувката за 

окачване към болта (ляво) и предаващ натоварването в анкера (дясно) [17] 

 

където: H – хоризонтална реакция; V – вертикална реакция; Z – опънна сила, действаща 

върху анкера; N – опънна сила, влияеща в идеализираната зона на изтръгване, на 

бетоновия конус.  

При анкериране без наличие на обувка за окачване, хоризонталната сила – H е 

еквивалентна на опънната сила – Z, тъй като няма наличие на ексцентрицитет. 

2.1.3.2. Определяне на реакциите 

При определяне усилията в точките на окачване (виж фиг.2), се приема наличието на 

три вида натоварвания, представени на фиг.1: 

 Собствено тегло (DL) – отчита се според техническата спецификация на системата; 

 Работен ветрови напор (QWwork) – съгласно БДС EN 12812 [1]; 
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 Максимален ветрови напор (QWmax)  – съгласно БДС EN 1991-1-4 [21]; 

 Експлоатационно тегло (LL) – съгласно БДС EN 12812 [1]. 

Ситуациите, при които са възможни тези натоварвания, могат да се разгледат като 

две състояния: при покой и при катерене 

 При покой – когато катерещата система е окачена на анкерните устройства, върху 

нея се движат работници, бетониращи елементи и обслужващи оборудването при 

наличие на работно ветрово въздействие; 

 При покой – когато катерещата система е окачена на анкерните устройства и 

кофражната система не се обслужва и са налице големи ветрови въздействия; 

 По време на катерене – когато катерещата система извършва движение, системата 

се обслужва от минималният необходим технически персонал при наличие на 

работно ветрово въздействие. 

Комбинацията, отразяваща максималната стойност за вертикалната или 

хоризонталната сила, е меродавна. 

Товарните комбинации са както следва: 

 DL + LL + Qwwork (в покой); 

 DL + LL + QWmax (в покой, с редукционен коефициент на LL); 

 DL + LL + QWwork (при катерене, с редукционен коефициент на LL). 

2.2. Основни положения съгласно БДС EN 1992-4 [2] 

Стандарта дава изчислителен метод за закрепващи елементи (връзка на 

конструктивни и неконструктивни елементи към конструктивни компоненти), които 

служат за предаване на усилия в бетона. Изчислителният метод използва физични модели, 

които се основават на комбинация от изпитвания и числени анализи в съответствие с БДС 

EN 1990:2003 [2,24]. 

Предаването на силите от закрепващите елементи до опорите на бетонните 

елементи следва да бъдат разгледани в крайно гранично състояние (КГС) и 

експлоатационно гранично състояние (ЕГС), съгласно БДС EN 1992-1-1 [19]. 

Самият стандарт не разглежда подходът за проектиране на анкерите. Те следва да 

бъдат проектирани по начин, отговарящ на изискванията на съответните стандарти като 

например DIN 18216 [22]. 

Натоварването на анкерните устройства до голяма степен се свеждат до осова и 

срязваща сила или комбинация между тях. 

При проверка по крайно гранично състояние (КГС), следва да се прилага еластичен 

анализ. При употреба на пластичен такъв, то следва да се използва Приложение B на Част 

1. 

За да бъдат разглеждани като самостоятелни анкери, отстоянията между 

устройствата следва да бъдат: 

     (1) 

където: α – разстояние между крайните закрепващи елементи в прилежащи крепежи;  

– характеристично разстояние между закрепващи елементи или анкери от анкерни канали, 

осигуряващо характеристичното съпротивление на самостоятелни закрепващи елементи 

или анкери от анкерни канали в случай на разрушение на бетонния конус при натоварване 

на опън (разрушение на бетонния ръб, следствие на натоварване на срязване). 

2.2.1. Видове проверки за анкери, натоварени на опън 

Когато проектирането на анкерни устройства разчита на съдействаща армировка, 

проверка за образуване на конус на разрушение съгласно таблица 7.1 и точка 7.2.1.6 от 

195



 XII International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 08-10, 2022, Varna, Bulgaria 

 

стандарта [2,7], не е необходима, но трябва да се направи проверка за армировката, която 

да устои на общия товар. 

Поради разнообразните задачи, в които се залагат анкерни устройства за катерещи 

кофражи, производителите консервативно приемат най-неблагоприятния възможен 

вариант, тоест отсъствие на армировка. Следователно, като валидни проверки за този вид 

анкери, могат да бъдат посочени проверки 1, 2, 4 и 5, съгласно таблица 1 по-долу, 

маркирани в зелено. Като частен случай, трябва да бъде взета предвид и проверка 6. 

Таблица 1. Видове проверки на опън за закрепващи елементи в бетон (базирани на табл. 

7.1 [2]) 

 
 Самостоятелен елемент 

Анкерна група 

  
най-натоварен елемент цялата група 

1 
Разрушение на стоманата на 

закрепващия елемент 
Y Y   

2 
Разрушение от изтръгване на 
закрепващия елемент 

Y Y   

3 

Комбинирано разрушение от 

изтръгване и разрушение на 

бетона 

Y  Y 

4 
Разрушение на бетонния 

конус 
Y   Y 

5 
Разрушение от разцепване на 

бетона 
Y   Y 

6 

Разрушение вследствие 

отцепване на част от бетона в 

зоната на главата на 

закрепващия елемент 

Y   Y 

7 
Разрушение на стоманата в 

армировката 
Y Y   

8 
Разрушение на армировката в 

зоната на закотвяне 
Y Y   

 

2.2.2. Видове проверки за анкери, натоварени на срязване 

Поради разнообразните задачи, в които се залагат анкерни устройства за катерещи 

кофражи, производителите консервативно приемат най-неблагоприятния възможен 

вариант, тоест отсъствие на армировка. Следователно, като валидни проверки за този вид 

анкери, могат да бъдат посочени проверки от 1 до 4, съгласно таблица 2 по-долу, 

маркирани в зелено. 

Таблица 2. Видове проверки на срязване на закрепващи елементи в бетон (базирани на 

табл. 7.2 [2]) 

 
 Самостоятелен 

елемент 

Анкерна група 

  
най-натоварен 

елемент 
цялата група 

1 

Разрушение на стоманата в 

закрепващия елемент при 

центрично въздействие 

Y Y   

2 

Разрушение на стоманата в 

закрепващия елемент при 

нецентрично въздействие 

Y Y   
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3 Разрушение в бетонния ръб Y   Y 

4 

Разрушение на бетона в случай на 

къси набити шпилки с глава 

(изчислявани за анкериране при 
срязване) 

Y   Y 

5 
Разрушение на стоманата на 

допълнителната армировка 
Y Y   

6 
Разрушение в зоната на закотвяне 
на допълнителната армировка 

Y Y   

 

3. ПРОВЕРКИ НА АНКЕРНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА КАТЕРЕЩ КОФРАЖ 

3.1. Необходими проверки за анкерните устройства, подложени на опън 

3.1.1. Проверка за разрушение на стоманата на закрепващия елемент 

Характеристичната стойност за носимоспособността на съединение в случай на 

разрушение в стоманата NRk,s (виж фиг.3) е посочена в съответната европейска техническа 

спецификация (ETA). Стойността се базира на fuk. 

 

    (2) 

    (3) 

     (4) 

 

където: NRk,s – характеристична стойност на носимоспособността на стоманен закрепващ 

елемент или болтов канал, подложен на опън; As – напречно сечение на закрепващия 

елемент, подложено на натоварване; c – намаляване на носимоспособността на опън на 

болтове с нарязана резба съгласно БДС EN 1993-1-8 (точка 3.6.1) [23]; fuk – номинална 

характеристична гранична якост на опън; fyk – номинална характеристична граница на 

провлачане; γМs – частен коефициент за сигурност при разрушение на стоманата на опън. 

 
Фигура 3. Визуализация на формата на разрушение – скъсване на закрепващия елемент 

 

*Забележка: Проверката е задължителна. 

 

3.1.2. Проверка за разрушение поради изтръгване на закрепващия елемент 

197



 XII International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 08-10, 2022, Varna, Bulgaria 

 

Характеристичната стойност на носимоспособност на съединението, в случай на 

изтръгване при натоварване на опън NRk,p е посочена в съответната европейска техническа 

спецификация (ETA). Стойността е ограничена от приложеното натоварване в бетона, 

находящo се под главата на анкерното съединение. 

    (5) 

   (6) 

     (7) 

     (8) 

 

където: NRk,p – характеристична носимоспособност в случай на изтръгване при 

натоварване на опън (виж фиг.4); k2 – коефициент, отчитащ състоянието на бетона 

(напукан или ненапукан); Ah – площ на главата на анкерното съединение, подложено на 

натоварване (кръгло или квадратно); dh – меродавно сечение спрямо главата на анкера; d – 

диаметър на стеблото на съединението; fck,cube – характеристична кубова якост на бетона; 

γMc – частен коефициент за сигурност на бетона. 

 

 
Фигура 4. Визуализация на формата на разрушение – изтръгване на закрепващия елемент 

 

*Забележка: Проверката е задължителна. При анкери за катерещ кофраж, стеблото 

на устройството е сложно геометрично, следствие на което формулата за Ah предполага 

модифициране. 

 

3.1.3. Проверка за образуване бетонен конус на разрушение 

Характеристичната стойност на носимоспособността на анкер или група анкери, в 

случай на образуване на бетонен конус на разрушение, е функция от редица фактори 

касаещи анкерното устройство и неговото местоположение. 

   (9) 

    (10) 

     (11) 

     (12) 

 

където: NRk,c – характеристична носимоспособност на закрепващия елемент при 

образуване на бетонен конус (виж фиг.6); fck,cube – характеристична кубова якост на бетона; 
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hef  - ефективна дълбочина на залагане на анкера; k1 – коефициент, отчитащ състоянието 

на бетона (напукан или ненапукан);  – референтна проектирана площ, в 

идеализирана ситуация (виж фиг.5);  – реална проектирана 

площ, в близост до ръба (виж фиг.5); scr,N – характеристично разстояние, гарантиращо 

пълната характеристичната носимоспособност на самостоятелен закрепващ елемент; Ψs,N – 

коефициент, отчитащ смущения в разпределянето на напрежения в бетона поради близост 

до ръба; Ψre,N – коефициент, отчитащ обрушването на бетон; Ψеc,N – коефициент, отчитащ 

груповия ефект, когато различни опънни товари действат на индивидуален закрепващ 

елемент или група елементи при разрушение, образуващо бетонен конус; ΨM,N – 

коефициент, отчитащ натисковата сила между бетона и плочката на анкерното устройство 

при огъващи моменти при или в отсъствие на осова сила; γMc – частен коефициент за 

сигурност на бетона. 

*Забележка: Проверката е задължителна. При анкери за катерещ кофраж, 

коефициентът ΨM,N ще е повлиян от площта на обувката на съответната катереща система. 

 
 

Фигура 5. Определяне на зоната на влияние – идеализирана ситуация (ляво); в близост до 

ръба на елемента (дясно) [2] 

 
Фигура 6. Визуализация на формата на разрушение – образуване на бетонов конус 

 

3.1.4. Проверка за разрушение поради разцепване на бетона 

Съгласно нормите за проектиране, разрушението следствие от разцепване на 

бетона може да се разгледа в две положения: 

3.1.4.1. Спрямо монтажа на анкерите 

Може да бъде избегнато, ако се спазят предпоставките за минимално разстояние oт 

ръба при залагането им – cmin, отстояние между съединенията – smin, дебелината на 

елемента – hmin и наличието на армировка, съгласно условията на съответната европейска 

техническа спецификация (ETA). 
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3.1.4.2. Спрямо приложеното натоварване 

За този тип проверка, стойностите scr,sp и ccr,sp са посочени в съответния ЕТА. 

а) Може да се приеме, че такова разрушение ще бъде избегнато, ако разстоянието във 

всички посоки е c ≥ 1,0ccr,sp при единичен анкер и дълбочина на залагане е h ≥ 2hef, като 

ccr,sp е характеристично разстояние до ръба, гарантиращо пълната характеристичната 

носимоспособност на самостоятелен закрепващ елемент при проверка за разцепване на 

бетона, а hef е – ефективната дълбочина на закотвяне. 

б) Чрез анкери, подходящи за напукан бетон, изчисляването на характеристичната 

носимоспособност може да се пренебрегне, ако следните две условия са изпълнени: 

- наличие на армировка с определени характеристики, ограничаващи разцепването; 

- характеристичната стойност на съпротивление на съединението, при образуване на 

бетонен конус и при изтръгване, е изчислена за предпоставка – напукан бетон. 

Ако условията а) и б) не са изпълнени, тогава характеристичната стойност на 

носимоспособност на самостоятелен анкер или група, подложени на разрушение от 

разцепване, следват уравнението по-долу.  

*Забележка: При анкери за катерещ кофраж, проверката е необходима, когато 

условията за монтаж не могат да бъдат спазени – честа ситуация от практиката. От 

консервативна гледна точка, проверката е задължителна. 

 

 

 

(13) 

 

 

 

(14) 

 

 

 

(15) 

 

 
(16) 

 

където: NRk,sp – характеристична носимоспособност в случай на разцепване, предизвикано 

от опън (виж фиг.7);  – референтна проектирана площ, в идеализирана 

ситуация;  – реална проектирана площ, в близост до ръба; 

scr,N – характеристично разстояние, гарантиращо пълната характеристичната 

носимоспособност на самостоятелен закрепващ елемент; Ψs,N – коефициент, отчитащ 

смущенията от разпределяне на напрежения поради близост до ръба на бетонния елемент; 

Ψre,N – коефициент, отчитащ обрушването на бетон; Ψеc,N – коефициент, отчитащ груповия 

ефект, когато различни опънни товари действат на индивидуален закрепващ елемент или 

група елементи при разрушение, образуващо бетонов конус; Ψh,sp – коефициент, вземащ 

предвид влиянието на реалната дебелина на бетонния елемент върху носимоспособността 

на разцепване; γMsp – частен коефициент за сигурност на бетона. 

200



 XII International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 08-10, 2022, Varna, Bulgaria 

 

 
Фигура 7. Визуализация на формата на разрушение – разцепване на бетона 

 

3.1.5. Проверка за разрушение вследствие отцепване на част от бетона в зоната на 

главата на закрепващия елемент 

Проверката не е необходима, когато разстоянията до ръба във всички посоки 

надхвърля . Ако проверката се налага, тя следва да бъде: 

   (17) 

    (18) 

 

   (19) 

    (20) 

   (21) 

 

където: NRk,cb – характеристична носимоспособност при разрушение вследствие отцепване 

на част от бетона в зоната на главата на закрепващия елемент; k1 – коефициент, отчитащ 

състоянието на бетона (напукан или ненапукан); c1 – разстояние до най-близкия ръб (виж 

фиг.8); Ah – площ на главата на анкерното съединение, подложено на натоварване (кръгло 

или квадратно); dh – меродавно сечение спрямо главата на анкера; d – диаметър на 

стеблото на съединението; fck,cube – характеристична кубова якост на бетона; Ψs,Nb – 

коефициент, отчитащ смущения в разпределянето на напрежения в бетона поради близост 

до ръба; Ψg,Nb – коефициент, отчитащ груповият ефект от множество закрепващи 

устройства в редица, паралелно на ръба в случай на отцепване на част от бетона в зоната 

на главата на закрепващите елементи; Ψеc,Nb – коефициент, отчитащ груповия ефект, 

когато различни опънни товари действат на индивидуален закрепващ елемент или група 

елементи при разрушение от този вид; γMc – частен коефициент за сигурност на бетона. 

 
Фигура 8. Визуализация на ситуацията, предполагаща съответната проверка [2] 
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*Забележка: При анкери за катерещ кофраж, проверката е необходима, когато 

условията за монтаж не могат да бъдат спазени – честа ситуация от практиката. От 

консервативна гледна точка, проверката е належаща. 

3.2. Необходими проверки за анкерните устройства, подложени на срязване 

3.2.1. Проверка за разрушение на закрепващия елемент, подложено на срязване 

За анкери с котвена глава, заварена или не за стоманения прът, характеристичната 

носимоспособност на стоманата VRk,s е посочена в съответната европейска техническа 

спецификация (ETA) за продукта. Якостните изчисления се базират на fuk. 

 

      (22) 

    (23) 

 

където: VRk,s – характеристична носимоспособност на стоманата на закрепващия елемент 

или болтовия канал при натоварване на срязване; fuk – номинална характеристична 

гранична якост на опън; fyk – номинална характеристична граница на провлачане; γМs – 

частен коефициент за сигурност при разрушение на стоманата на опън. 

3.2.1.1. При центрично въздействие 

    (24) 

 

където: k6 – коефициент, отчитащ дуктилитетът на стоманата; As – площ на закрепващия 

елемент, подложена на натоварване; fuk – номинална характеристична гранична якост на 

опън. 

3.2.1.2. При нецентрично въздействие 

    (25) 

   (26) 

    (27) 

     (28) 

 

където: αM – коефициент, отчитащ степента на свобода; MRk,s – изразява 

характеристичната носеща способност на огъване на анкера, редуциран от опънната сила, 

приложена в него; - характеристична носеща способност на огъване на анкера; Wel – 

еластичен модул на сечението, изчислен от напречното сечение подложено на 

натоварване. 

Съгласно нормите, разстоянието – l (виж фиг.9), отразява често срещани случаи от 

практиката, където стандартни анкери се монтират към стоманобетонни или бетонни 

елементи, чийто повърхност е обработена или защитена чрез мазилки и замазки, 

изолационни материали и др. При анкерни устройства за катерещ кофраж следва да се 

внесат някои корекции. Разстоянието – l, е във функция на разстоянието между главата на 

болта и универсалния конус на анкерното устройство, вбетониран в стената, с 
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приспадната – дебелината на заключващия механизъм или обувката за окачване 

(катерене), стъпваща на болта. Тогава, ексцентрицитетът би бил луфтът, който може да се 

появи, ако болтът не е навит до край (маркировката) на универсалния конус. При всяко 

положение, той не би следвало да е по-голям от 15mm спрямо центъра на обувката, върху 

която се прилага натоварването. 

 
Фигура 9. Принципна схема за определяне на разстоянието l (ляво) [2]; При катерещи 

кофражи (дясно) [6] 

 

*Забележка: Проверката е задължителна при анкери за катерещ кофраж. 

Ексцентрицитетът, следва да се определи спрямо други параметри. Стеблото на 

устройството е сложно геометрично, следствие на което формулата за Wel предполага 

модифициране. 

 

3.2.2. Проверка на разрушение в бетонния ръб 

   (29) 

    (30) 

     (31) 

Където  – характеристична носимоспособност на анкер, подложен на натоварване, 

перпендикулярно на ръба; Ac,v – площ на идеализираното разрушение на бетона, 

ограничено от застъпването на бетоновите конуси от съседни анкери на разстояние (s ≤ 

3c1), както и от ръбове (виж фиг.10) паралелни на приетата посока на натоварване (c2 ≤ 

1,5.c1) и дебелина на елемента (h ≤ 1,5c1) (виж фиг.11); ; Ψs,v – коефициент, 

вземащ предвид нарушеното разпределяне на напрежения в бетона, следствие на други 

по-отдалечени ръбове на бетонния елемент; Ψh,v – коефициентът взема предвид фактът, че 

съпротивлението на съединението не се разпределя пропорционално спрямо дебелината 

на елемента съгласно съотношението Ac,v/A
0

c,v; Ψеc,v – коефициент, отчитащ груповия 

ефект, когато различни срязващи товари действат на закрепващ елемент или група 

елементи при разрушение в бетонния ръб; Ψα,v – отчита ъгъла αv между приложеният 

товар Vsd и посоката, перпендикулярна на свободния ръб, вземайки предвид 

съпротивлението на бетоновия ръб; Ψre,v – отчита ефектът от наличието на армировка в 

ръба; γMc – частен коефициент за сигурност на бетона. 

 

   (32) 
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Фигура 10. Подход при определяне на разстоянието – c1 [2] 

 

където: k9 – коефициент, отчитащ състоянието на бетона (напукан или ненапукан); dnom – 

номинален диаметър на анкера; lf – ефективна дължина на закрепващия елемент, 

подложена на срязване;  fck,cube – характеристична кубова якост на бетона; c1 – 

разстоянието до ръба в направлението на натоварването при срязване. 

 

     (33) 

     (34) 

 

Геометричният ефект от отстояния, както и от разстояние до ръб и влиянието от 

дебелината на бетонния елемент върху характеристичната носимоспособност се отразява 

от съотношението Ac,v/A
0

c,v. 

 
Фигура 11. Определяне площта на идеализирано тяло на разрушение за самостоятелен 

закрепващ елемент [2] 

 

*Забележка: Проверката е задължителна при влияние на центричен срязващ товар. 

Ситуацията е възможна. При анкери за катерещ кофраж, стеблото на устройството е 

сложно геометрично, следствие на което трябва да се обърне внимание при определяне на 

dnom и lf. 

 

3.2.3. Проверка на разрушение на бетона в случай на къси набити шпилки с глава 

(изчислявани за анкериране при срязване) 

Анкерите подложени на срязване, могат да създадат ротация и да възпроизведат 

разрушение в бетона подобно на изгребване, разрушавайки бетона в направление обратно 

по посоката на натоварване (виж фиг.12). Характеристичната стойност на 

носимоспособността при подобно явление е VRk,cp  и се изчислява по следната формула: 

 

    (35) 

     (36) 
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     (37) 

 

където: k8 – коефициент, отчитащ дълбочината на залагане (hef) [5]; NRk,c - 

характеристична носимоспособност при образуване на бетонен конус при проверка на 

опън; γMc – частен коефициент за сигурност на бетона. 

 
Фигура 12. Визуализация на формата на разрушение на бетона в случай на къси набити 

шпилки с глава (изчисляване за анкериране при срязване) [5] 

 

*Забележка: Проверката е задължителна. 

3.3. Комбинация от натоварванията 

Комбинирането на опън и срязване се определя отделно за разрушенията спрямо 

стоманата и спрямо бетона. Те могат да бъдат изобразени графично (виж фиг.13). 

При опън и срязване спрямо стоманата, се следва зависимостта: 

    (38) 

При опън и срязване спрямо бетона, се следва зависимостта: 

   (39) 

 

Приемат се най-големите стойности за NEd/NRd,i и VEd/VRd,i. 

 
Фигура 13. Графично изобразяване на кривите от комбинационните уравнения [5] 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализираните в доклада проверки, отразяват възможните ситуации на 

натоварване на анкерните устройства за катерещ кофраж. С цел по-добра предвидимост на 
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работата на анкерите, при подход в полза на сигурността, следва да се извършат проверки, 

включително при аварийни и извънредни ситуации. Липса на достатъчна армировка, 

близост на анкера до ръба на конструкцията и ниска якост на бетона в ранна възраст, са 

част от възможните проблеми от практиката, които могат да бъдат проверени с помощта 

на изчислителните процедури и формулите в стандарта БДС EN 1992-4 [2].  

Въз основа на извършения технологичен анализ може да се обобщи, че за анкери 

натоварени на опън, приложимите проверки са тези за разрушение на стоманата на 

закрепващия елемент, разрушение от изтръгване на закрепващия елемент, образуване на 

бетонен конус, разрушение от разцепване на бетона, разрушение на бетонния ръб и 

разрушение в следствие отцепване на част от бетона в зоната на главата на закрепващия 

елемент. За анкери натоварени на срязване, приложимите проверки са тези за разрушение 

на стоманата на закрепващия елемент при центрично и нецентрично въздействие, 

разрушение на бетонния ръб и разрушение на бетона в случай на къси набити шпилки с 

глава (изчислявани за анкериране при срязване). 

Предвид на сложната геометрична форма на анкерите за катерещ кофраж, се налага 

модифициране на част от формулите, най-вече от гледна точка на съдействаща площ, зона 

на влияние, ефективна дължина и модул на сечението. 
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