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АНАЛИЗ НА БЕЗГРЕДОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ,
ИЗПЪЛНЯВАНИ С КОФРАЖИ С ПАДАЩИ ГЛАВИ ПРИ РАННО
ДЕКОФРИРАНЕ
Мария Гайдаржинска1, Лъчезар Хрисчев2, Марина Трайкова3, Георги Иванов4

ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE SLABS USING FORMWORK
WITH DROPHEADS DURING EARLY STRIKING
Maria Haidarzhynska1, Lachezar Hrischev2, Marina Traykova3, Georgi Ivanov4
Abstract:
In this paper, the possibility of early striking of horizontal structural elements consisting of a
reinforced concrete beamless slab are discussed. The aim of the study is to provide horizontal
structures for early striking, with the possibility of efficient re-use of formwork in construction
stages. The results of static analysis and verification according to requirements of BDS EN 1992
depending on the strength-deformation characteristics of the concrete of different ages and at
the respective striking times are presented. The investigations carried out have shown that in the
formwork schemes adopted in this way, the reinforced concrete slab can be struck on the third
day after concreting.
Keywords:
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременните тенденции в строителството в България са свързани с проектирането
и изпълнението на безгредови стоманобетонни плочи. Една от възможностите за
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съкращаване на сроковете за изпълнение при този тип конструкции е свързана с
използването на кофражни системи с падащи глави, които позволяват извършването на
ранно декофриране [1,2]. Тези системи също дават възможност за повишаване на
производителността на строителните работници, което се явява съществен проблем в
строителната практика [3].
Определянето на сроковете и условията за декофриране трябва да се базират на
конкретни изчисления, отразяващи работата на стоманобетонната конструкция в
отделните етапи на изпълнение [4,5,6,7], като се отчитат също характеристиките на
материалите на съответната възраст и реологичните свойства на бетона [8]. Изчисленията
следва да се извършват съгласно изискванията на БДС EN 1992-1-1 (Еврокод 2):
Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции [9] и в съответствие с
националните разпоредби към стандарта. Конкретни примери, отчитащи изискванията в
България, които са регламентирани в националното приложение към стандарта, са
разгледани в [10] и [11].
В настоящия доклад са представени резултатите от извършено статическо
изследване, имащо за цел да покаже моментното напрегнато и деформирано състояние на
хоризонталните конструкции при ранно декофриране, при което проектните якостни и
деформационни характеристики на бетона, както и минималните срокове за декофриране
по нормативни документи, не са достигнати. Направен е анализ на работата на
конструкцията, осигурена със специални технологични средства за временно подпиране,
при което не трябва да се получават недопустими усилия и деформации. Проверките са
извършени въз основа на съответните изисквания на БДС EN 1992-1-1:2005 [9] за крайни
и експлоатационни гранични състояния.;
Разгледани са два технологични етапа от изпълнението на сграда на базата, на които
са разработени два пространствени модела на конструкцията, отчитайки изменението на
якостно-деформационните характеристики на бетона във времето.
Етап 1 (съответстващ на Модел 1) е етапът непосредствено след бетониране на
типова етажна плоча.
Етап 2 (съответстващ на Модел 2) е етапът, при който стоманобетонната плоча е
достигнала възраст 3 дни. Извършено е ранно декофриране и чрез телескопичните
подпори с падащи глави на системата PERI SKYDECK е осигурено временно подпиране
до достигане на необходимата якост на бетона и коравина на плочата.
Възрастта на бетона за всяка една от етажните плочи е определена от броя и
продължителността на изпълнение на тактовете за вертикални елементи (шайби и колони)
и тези за хоризонтални елементи. Прието е вертикалните елементи да се изпълнят в два
такта с продължителност на един такт – 2 дни. Строителните процеси в един такт имат
поточна организация и са със следната последователност: кофриране, армиране,
бетониране и декофриране. Кофрирането, армирането, бетонирането и декофрирането на
хоризонталните елементи ще бъде с обща продължителност от 7 дни.
2. ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА ПРИ БЕТОНИРАНЕ
НА ТИПОВА ЕТАЖНА ПЛОЧА
2.1. Характеристики на вече изпълнения бетон за съответната възраст по време на
бетониране на плочата
За нуждите на изследването, якостните и деформационните характеристики на
бетона са определени съгласно методиката, изложена в БДС EN 1992-1-1:2005 [9]. Тук
трябва да се отбележи, че резултатите от изследванията на бетони, които са произведени в
България, показват, че има разлики между изчислените съгласно БДС EN 1992-1-1 и
реално получените стойности на якостта на натиск и модула на еластичност [12-14]. Тези
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разлики са особено големи в първите няколко дни, когато именно се очаква да се извърши
ранното декофриране.
В настоящия доклад са изследвани следните етажни плочи на сграда със скелетна
носеща конструкция, изпълнена от монолитен стоманобетон:
- Етажна плоча на кота +12,280: възраст на бетона 0 дни; кофриране на плочата с
1 бр. кофражен комплект;
- Етажна плоча на кота +9,430: възраст на бетона 11 дни; подпиране на плочата с
1 бр. комплект стойки от системата PERI SKYDECK;
- Етажна плоча на кота +6,580: възраст на бетона 22 дни; подпиране на плочата с
1 бр. комплект стойки от системата PERI SKYDECK;
- Етажна плоча на кота +3,730: възраст на бетона 33 дни; без допълнително
подпиране на плочата със стойки.
Приетият клас на бетона за етажните нива е C25/30 с определените якостни и
деформационни характеристики на бетона, които са представени в таблица 1.
Таблица 1. Характеристики на бетона за съответната възраст.
Възраст

fck(t)

[дни]
11
22
33

[MPa]
17,99
23,19
25

fcd(t)
fcd(t)
за верт. ел. за хор. ел.
[MPa]
10,19
13,14
14,17

[MPa]
11,99
15,46
16,67

Ecm(t)
[MPa]
28140
29904
31000

2.2. Натоварване на бетонираната плоча
Моделирането и статическия анализ са направени с програмния продукт ETABS 18,
използващ основните принципи и зависимости по метода на крайните елементи.
Натоварването, което действа непосредствено след приключване на бетонирането на
плочата, е следното:
 Постоянни товари:
- Собствено тегло на прясно положен бетон – gcf,k= hf.γb= 0,20.26= 5,20 kN/m2;
- Собствено тегло на кофражния комплект – gcc,k = 0,90 kN/m2;
 Променливи товари:
- Натоварване от работници и леко оборудване qca,k = 0,75 kN/m2.
Изчислителните стойности на постоянните въздействия са получени, като
характеристичните стойности на натоварването са умножени с частен коефициент на
сигурност γf,g = 1,35, а за експлоатационните въздействия е използван коефициент
γf,q = 1,50.
Подпорите на кофража са моделирани като прътови елементи с тръбно сечение
Ø110x5 mm и са ставно свързани към етажните плочи.
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Фигура 1. Общ вид на изчислителния модел
2.3. Резултати от анализа
На база получените резултати от анализа са извършени следните проверки:
 Проверка на огъване
За изследваните етажни плочи са получени диаграми на разрезните усилия за
положителни огъващи моменти в полетата и отрицателни огъващи моменти над опорите.
Носимоспособността на огъване при положителен момент за типови етажни плочи
на коти +9,430 и +6,580 и съобразно характеристиките на бетона във времето е дадена подолу в таблица 2, като е определена по следната формула:
f A 

M Rd (t )  f yd As ,bas d1  0,5 yd s ,bas  ,
b  f cd 


където:
fyd е изчислителна стойност на границата на провлачване на армировката;
Аs е площта на вложената армировка;
d е полезна височина на сечението;
b е ширина на разглежданата ивица от плочата;
fcd е изчислителна стойност на якостта на натиск на бетона.
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Фигура 2. Модел 1 – Огъващи моменти в плочата на кота +9,430

Фигура 3. Модел 1 – Огъващи моменти в плочата на кота +6,580
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Фигура 4. Модел 1 – Огъващи моменти в плочата на кота +3,730
Приета е основна мрежа за долна и горна армировка: 5 бр. N10 през 20 cm с As,prov =
3,925 cm2.
Таблица 2. Носимоспособност на огъване на изследваните плочи
Етаж
+9,430
+6,580
+3,730

Възраст

hf

d

As,prov

[дни]
11
22
33

[cm]
20
20
20

[cm]
17
17
17

[cm2]
3,925
3,925
3,925

MEd(+)

MEd(-)

< MRd

[kNm/m'] [kNm/m'] [kNm/m']
11,01
5,55
27,81
12,22
5,57
28,08
13,61
4,55
28,15

 Проверка за големината на нормалната сила в подпорите
Максималното усилие в подпорите е 16,22 kN, което не надвишва тяхната
носимоспособност от 99,3 kN.
 Проверка за ограничаване на деформациите в плочата
Проверката е направена за плоча на кота +9,430 (възраст 11 дни), като най-голямото
пластично провисване e със стойност 5,2 mm.

f pl 
f pl  5,2mm 

Leff

(2)

250
Leff
250
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Фигура 5. Модел 1 – Провисване на плочата на кота +9,430
3. ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА РАННО ДЕКОФРИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
3.1. Характеристики на бетона за съответната възраст по време на бетониране
Направени са следните приемания за етажните плочи:
- Етажна плоча на кота +12,280: възраст на бетона 3 дни; подпиране на плочата с
1 бр. комплект стойки за подпиране и един пълен комплект от кофражна система PERI
SKYDECK;
- Етажна плоча на кота +9,430: възраст на бетона 14 дни; подпиране на плочата с
1 бр. комплект стойки;
- Етажна плоча на кота +6,580: възраст на бетона 25 дни; подпиране на плочата с
1 бр. комплект стойки;
Етажна плоча на кота +3,730: възраст на бетона 36 дни; без допълнително подпиране
на плочата със стойки.
Приетият клас на бетона за етажните нива е C25/30.
Таблица 3. Характеристики на бетона за съответната възраст
Възраст

fck(t)

fcd(t)
за верт. ел.

fcd(t)
за хор. ел.

Ecm(t)

[дни]
3
14
25

[MPa]
8,24
19,8
24,15

[MPa]
4,67
11,22
13,69

[MPa]
5,49
13,2
16,1

[MPa]
24059
28779
30207

3.2. Натоварване на последно бетонираната плоча
Натоварването, което действа на плочата на кота +12,280, е следното:
 Постоянни товари:
- Собствено тегло на прясно положен бетон – gcf,k= hf.γb= 0,20.26= 5,20 kN/m2;
 Променливи товари:
- Натоварване от работници и леко оборудване qca,k = 0,75 kN/m2.
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3.3. Резултати от анализа
На база получените резултати от анализа са извършени следните проверки:
 Проверка на огъване
За изследваните етажни плочи са получени диаграми на разрезните усилия за
положителни огъващи моменти в полетата и отрицателни огъващи моменти над опорите.

Фигура 6. Модел 2 – Огъващи моменти на кота +12,280

Фигура 7. Модел 2 – Огъващи моменти на кота +9,430
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Фигура 8. Модел 2 – Огъващи моменти на кота +6,580
Носимоспособността на огъване е дадена по-долу в таблица 4 и е изчислена по
формула (1).
Таблица 4. Носимоспособност на огъване на изследваните плочи
Етаж
+12,280
+9,430
+6,580

Възраст

hf

d

As,prov

[дни]

[cm]

[cm]

[cm2]

3
14
25

20
20
20

17
17
17

3,925
3,925
3,925

MEd(+)

MEd(-)

< MRd

[kNm/m'] [kNm/m'] [kNm/m']
15,85
12,72
13,55

22,65
13,49
16,57

26,37
27,92
28,12

 Проверка за големината на нормалната сила в подпорите
Максималното усилие в подпорите е 63,34 kN, което не надвишва тяхната
носимоспособност от 99,3 kN.
 Проверка за продънване за плоча на кота +12,280 (възраст 3 дни) при найнатоварена крайна опора
Размерът на подпираща част от падаща глава SFK на PERI SKYDECK e 250/40 mm.
Реакцията в най-натоварената опора е VEd = 6,28 kN.
Средна стойност на полезната височина на сечението е d = 165 mm.
Периметърът на подпиращата част на падаща глава SFK на PERI SKYDECK е:

u0  2c1  c2
u0  2c1  c2  2  250  40  540mm

(4)
(5)

Основният критичен периметър е:

u0  2c1  c2  2d m
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u0  2c1  c2  2d m  2  250  40  2 165  1576mm

(7)

 Проверка на носимоспособност на срязване на бетона при продънване
За да може бетонът сам да поеме срязването, за всяко сечение, описано около
подпиращата част на падаща глава SFK на PERI SKYDECK на разстояние 2dm, трябва да
бъде изпълнено условието:

vEd  vRd ,c

VEd

vEd 

u1d m

(8)
,

(9)

където β = 1,4 е коефициент на редукция на продънващата сила за крайни колони
(в случая това е подпората на кофража).
vEd 

1,4  6,28
 0,034MPa
1576 165

(10)

Носещата способност на плочата на срязване от продънване за единица дължина от
периметъра на плочата при продънване, без напречна армировка в разглежданото
критично напречно сечение, е:
vRd ,c

0,12k (100  xy f ck (3))1 / 3
,
 max 
3/ 2
1/ 2
 0,035k f (3)

(11)

където:
fck (3)  8, 24 МPa e характеристичната стойност на якостта на натиск на бетона за възраст
3 дни;
k е мащабен коефициент и се намира по следната формула:

k  1 200

k  1  200

165

dm

 2,1  k  2,0

(12)

(13)

Стойностите на коефициента на армиране, съответно в направление Х и Y, се
намират по следната формула:

 x, y 

x 

As , prov( x , y )

As , prov( x ) 5 N10
bd m

bd m


392,5
 0,0016
1500 165
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y 

As , prov( y ) 5 N10
bd m



392,5
 0,0012
2250 165

 xy   x  y  0,02

(16)

(17)

За усреднения коефициент на армиране на надлъжната опънна армировка се получава:

 xy  0,0016  0,0012  0,0014  0,02
vRd ,c

0,12  2,0(100  0,0014  8,24)1 / 3  0,252MPa
 max 
 vRd ,c  0,284MPa
0,035  2,03 / 2  8,241 / 2  0,284MPa


vEd  0,034MPa  vRd ,c  0,284MPa - условието е изпълнено!

(18)

(19)

(20)

 Проверка за ограничаване на деформациите в плочата
Проверката е направена за плочата на кота +12,280 (възраст 3 дни) с най-голямото
пластично провисване, равно на 5,69 mm и сравнено с формула (3).

f pl  5,69mm 

Leff
250



1500
 6,0mm
250

(21)

Фигура 9. Модел 2 – Провисване плочата на кота +12,280

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените изчисления за стоманобетонна безгредова плоча и получените
резултатите от статическия анализ показват, че при така приетите схеми на кофриране,
стоманобетонната плоча може да се декофрира на третия ден след бетонирането.
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При така приетите предпоставки и използваните кофражни комплекти,
стоманобетонната конструкция е осигурена за Етап 1 – непосредствено след бетониране
на последно изпълнената стоманобетонна плоча (плочата на кота + 12,280).
Представените в настоящия доклад основни зависимости и проверки при ранно
декофриране, които следва да са в съответствие с Еврокод 2, могат да се използват за
извършване на базисни изчисления, а също и като основа за разработването на позадълбочена и изчерпателна методика. Методиката следва да отчита съответните якостнодеформационни характеристики на бетона, съсъхването, пълзенето, условията на
отлежаване на бетона в стоманобетонната конструкция, сроковете за декофриране,
спецификите на кофражната система и начина на подпиране и др.
При извършване на ранно декофриране е препоръчително да бъдат определени
якостните и деформационни характеристики на бетона на място в плочата посредством
методи за безразрушителен или разрушителен контрол.
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