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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”. 
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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]; 

623



 

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

 

Дълготрайният секущ модул на еластичност на зидарията съгласно Еврокод 6-1-1 [3] 

се определя по (2): 

  
1

long 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

.
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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. 

 

626



 

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

 

 

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: 
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. (10) 

Широчината на еквивалентния диагонален натисков прът в модела за пълнежната 

зидария е получена като се използват (3) и (5): 
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Минималната носимоспособност на срязване от двата механизма на разрушение е: 
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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. 
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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. 
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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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