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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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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
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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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