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Abstract: 

Early striking is a process in which there is a possibility to release some of the formwork 

elements at an earlier stage, before gaining the design strength of concrete. The main 

advantages in the use of the technology are the increased turnover of the formwork systems and 

the shortening of the terms for execution of the rough construction of reinforced concrete 

buildings. The report studies two technological stages of execution of a monolithic reinforced 

concrete structure with a skeletal beam scheme, according to the change of the strength-

deformation characteristics of the concrete over time. For the static analysis, two spatial 

calculation models have been developed, reflecting the considered technological stages of 

execution. According to the requirements of BDS EN 1992, calculation procedures are presented 

for providing reinforced concrete beam slabs at ultimate limit states and serviceability limit 

states when studying the possibility of early striking.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съгласно действащите нормативни документи, стоманобетонните конструкции се 

декофрират при достигане на предписаните в проекта условия. Когато в проекта липсват 
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предписания за декофриране и при нормални условия на втвърдяване на бетона 

(температура на въздуха от 18÷20
о
С и относителна влажност на въздуха 60%), е 

необходимо спазването на следните минимални срокове за декофриране на хоризонтални 

елементи: за плочи – 8 дни; за дъна на греди – 10 дни [1]. Конкретни изисквания, свързани 

със сроковете за отлежаване, когато конструкцията на кофража е част от системата за 

отлежаване на бетона, са дадени също и в стандарта БДС EN 13670 [2]. 

Един от начините за съкращаване сроковете за изпълнение и осигуряване на по-

добра заетост на кофражните системи е чрез прилагане на технологията за ранно 

декофриране. Кофражните системи, приложими за изпълнение на ранно декофриране на 

хоризонтални стоманобетонни елементи и проблемите, свързани с тяхното прилагане, са 

анализирани в редица разработки в България през последните години [3,4,5,6,7]. 

Проблемите, свързани с осигуряването на стоманобетонните конструкции в отделните 

етапи на изпълнение, са предмет на изследвания, провеждани и в други страни [8,9,10].  

Отделно от това, детайлното проектиране на стоманобетонните конструкции в 

технологичните етапи на изпълнение може да доведе до оптимизиране на изпълнението на 

строителните и монтажни работи и логистичното осигуряване на строителството [11,12]. 

Оптимизирането на изпълнението чрез използването на съвременни технологични 

средства и подходи следва също да бъде разглеждано в контекста на намаляването на  

производителността на труда в строителния сектор в България. Основни причини за това 

са неквалифицираната работна ръка, неблагоприятна работна среда, неприлагани нови 

технологии и др. [13,14]. 

В настоящата разработка е направено статическо изследване на типови подови плочи 

на сграда със скелетно-гредова конструкция, изпълнена със стоманобетон. Изследването 

има за цел да покаже каква е осигуреността на хоризонталните конструкции при ранно 

декофриране, при което якостните и деформационни характеристики, както и сроковете за 

декофриране по нормативни документи, не са достигнати. Задачата е разгледана като 

пространствена, като е отчетено взаимодействието на няколко свързани помежду си, чрез 

телескопични подпори (стойки), плочи. Анализирани са два технологични етапа от 

изпълнението на базата, на които са разработени два пространствени модела на 

конструкцията в съответствие с изменението на якостно-деформационните 

характеристики на бетона във времето. Численото моделиране е извършено с програмен 

продукт ETABS, използващ основните принципи и зависимости по метода на крайните 

елементи. Изследвани са следните етапи от изпълнението на конструкцията:  

 Етап 1 (съответстващ на Модел 1) е етапът непосредствено след бетониране 

на типова етажна плоча (плоча на кота +10,74). 

 Етап 2 (съответстващ на Модел 2) е етапът, при който стоманобетонната 

плоча (плочата на кота +10,74) е достигнала възраст 3 дни. Извършено е ранно 

декофриране и чрез телескопичните подпри с падащи глави на системата Doka Xtra е 

осигурено временно подпиране в средата на полетата до достигане на необходимата якост 

на бетона и коравина на плочата. 

Численият анализ на етажните плочи има за цел да представи моментните стойности 

на напреженията и деформациите, както и съвместната работа на плочите. 

Съгласно изискванията на БДС EN 1992-1-1:2005 (Еврокод 2): Проектиране на 

бетонни и стоманобетонни конструкции [15] е направен анализ на работата на 

конструкцията при така вложените специални технологични средства за временно 

подпиране. По крайни гранични състояния са извършени изчисления и проверки за 

носимоспособност (по нормални сечения) с отчитане на максимален огъващ момент 

(полижителен или отрицателен). По експлоатационни гранични състояния са извършени 

изчисления и проверки за допустимото провисване на изследваната плоча. 
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2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И НАПРАВЕНИ ПРИЕМАНИЯ 

В настоящия доклад е разгледана 7-етажна сграда, състояща се от 1 сутерен и 7 

надземни етажи. Конструкцията е монолитна стоманобетонна със скелетно-гредова 

конструктивна схема. Етажните плочи предствляват кръстосано и еднопосочно армирани 

полета с дебелина 14 cm, стъпващи върху стоманобетонни греди и стени. Вертикалното 

натоварване се поема от колоните и стените. Хоризонталното сеизмично натоварване се 

поема от плътни стоманобетонните стени (шайби). Фундирането е решено с гладка 

фундаментна плоча. Плочите са оразмерени за получените разрезни усилия, като се цели 

пълно покритие на диаграмите за огъващите моменти в полетата и над опорите. 

Използваните конструктивни материали са: бетон клас С25/30 и армировъчна стомана 

клас В500В. 

За изпълнението на  стоманобетонните плочи е избран гредови кофраж на фирмата 

DOKA – система Dokaflex 1-2-4 в комбинация с падащите глави на система Doka Xtra, 

даващи възможност за ранно декофриране и оставащо подпиране. При проектирането на 

кофража, съгласно каталога с технически данни на производителя на кофража, са 

определени следните разстояния: максимално разстояние между напречните греди 0,75 m,  

максимално допустимо разстояние между подпорите 1,34 m, при избрано разстояние 

между надлъжните греди 2,75 m.   

 Възрастта на бетона за всяка една от етажните плочи е определена от броя и 

продължителността на изпълнение на тактовете за вертикални елементи (стени и колони) 

и тези за хоризонтални елементи. Прието е вертикалните елементи за едно етажно ниво да 

се изпълнят в два такта с продължителност на един такт – 2 дни. Декофрирането, 

кофрирането, армирането и бетонирането на една етажна плоча ще бъде с обща 

продължителност от 7 дни. 

 

3. ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА ПРИ БЕТОНИРАНЕ 

НА ТИПОВА ЕТАЖНА ПЛОЧА  

 Възрастта на етажните плочи и броя на използваните кофражни комплекти са 

следните: етажна плоча на кота +10,74 – възраст на бетона 0 дни, кофриране на плочата с 

1 бр. кофражен комплект; етажна плоча на кота +7,94 – възраст на бетона 11 дни, 

подпиране на плочата с 1 бр. комплект стойки на системата Doka Xtra и 1 бр. кофражен 

комплект за дъна на греди; етажна плоча на кота +5,14 – възраст на бетона 22 дни, 

подпиране на плочата с 1 бр. комплект стойки на системата Doka Xtra и 1 бр. кофражен 

комплект за дъна на греди; етажна плоча на кота +2,34 – възраст на бетона 33 дни и без 

допълнително подпиране на плочата със стойки. 

3.1. Характеристики на бетона на съответната възраст 

Съгласно [15] характеристичната якост на натиск на бетона за възраст fck(t) се 

определя по формулата: 

 

                                     fck(t) = fcm(t)-8, [MPa] за 3 ≤ t < 28 дни                                (1) 

 

                                            fck(t) = fck, [MPa] за  t ≥ 28 дни                      (2) 

 

Средната якост на натиск на бетона за различна възраст fcm(t) зависи от вида на 

цимента, температурата и условията на отлежаване. За средна температура 20
о
С, тя се 

определя по формулата: 

 

                                                    fcm(t)=βсс(t) fcm                                  (3) 
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където: βсс е коефициент, който се получава в зависимост от възрастта на бетона t;  

s e коефициент, зависещ от вида нa цимента. 

Изменението на модула на еластичност във времето Ecm(t) се определя по следната 

формула: 
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, [MPa],           (5) 

 

където: Ecm(t) и fcm(t) са със стойности за възраст t дни, а Ecm и fcm са със стойности за 

възраст 28 дни. 

Стойностите на якостно-деформационните характеристики на бетона за съответната 

възраст са обобщени в таблица 1. 

Таблица 1. Характеристики на бетона за съответната възраст 

Възраст fck(t) fcd(t)  Ecm(t) 

[дни] [MPa] [MPa] [MPa] 

11 17,99 11,99 28140 

22 23,19 15,46 29904 

33 25,00 16,67 31000 

 

Тук следва да се има предвид, че при изчисляването на стоманобетонните 

конструкции в технологичните етапи на изпълнение, освен промяната на якостта на 

натиск и модула на еластичност на бетона, следва да се отчитат също съсхването, 

пълзенето, както и комбинацията от тези фактори върху поведението на конструкцита 

[16]. В настоящата разработка, съсхването и пълзенето на бетона на са взети предвид при 

анализа на конструкцията, като комплексното действие на тези фактори се предвижда да 

се анализира при продължаване на изследванията по темата.  

3.2. Натоварвания 

Натоварването, което действа непосредствено след приключване на бетонирането на 

плочата, е следното: 

 Постоянни товари: собствено тегло на етажни плочи – получено е от 

пространствения модел на кострукцията чрез характеристиките на вложените материали и 

геометричните размери на напречното им сечение; собствено тегло на кофражните 

комплекти – телескопичните подпори са моделирани с реална геометрия и 

характеристики, като прътови елементи, които са ставно свързани към етажните плочи. 

Теглата на останалите елемнти на кофража са получени от спецификация въз основа на 

план на кофража за хоризонтални елементи (етажните плочи).  

 Променливи товари: натоварване от работници и леко оборудване –  

qca,k = 0,75 kN/m
2
. 

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. 
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3.3. Резултати от анализа и изчислителни проверки 

 Общият вид на изчислителен модел 1, съответстващ на етап 1 и обхващащ всички 

плочи до кота +10,74, е представен на фиг.1. 

 

 
Фигура 1. Общ вид на изчислителен модел 1 

 

След направените изчисления с програмния продукт, за изследваните етажни плочи 

са получени: диаграми на разрезните усилия за положителни огъващи моменти в полетата 

и отрицателни над опорите, деформации в плочите и стойностите на нормалните сили в 

телескопичните подпори.  

 

 

Фигура 2. Модел 1 – огъващи моменти в плочата на кота +7,94 
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Фигура 3. Модел 1 – огъващи моменти в плочата на кота +5,14 

 

 

 
Фигура 4. Модел 1 – огъващи моменти в плочата на кота +2,34 

 

Носимоспособността на огъване на плочата за положителни и отрицателни моменти 

в зависимост характеристиките на бетона във времето и вложената армировка е 

определена по следната формула:    

 

                                             
0,5

( )
( )

yd s

Rd s yd

cd

f A
M t A f d

bf t

 
  

 
,                                (6) 

 

където: Аs е площта на вложената армировка, fyd е изчислителна стойност на границата на 

провлачане на армировката, d е полезна височина на сечението, b е ширина на 

разглежданата ивица от плочата, а fcd е изчислителна стойност на якостта на натиск на 

бетона. 
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Резултатите за най-големи стойности на положителните огъващи моменти в полета 

от плочите на кота +7,94, +5,14 и +2,34 са съпоставени с носимоспособността на огъване 

на плочата за съответната възраст на бетона и са обобщени в таблица 2. 

Таблица 2. Проверка на огъване в полетата от плочите 

Вложена 

армировка 

As,prov 
MEd              

11 ден 

MRd              

11 ден 

MEd        

22 ден 

MRd        

22 ден 

MEd        

33 ден 

MRd        

33 ден 

[mm
2
] [kNm/m'] [kNm/m'] [kNm/m'] [kNm/m'] [kNm/m'] [kNm/m'] 

5Ø8/200mm 251,5 9,59 11,5 6,22 11,6 7,43 11,68 

 

Проверката за поемане на отрицателните моменти над опорите в плочите на кота 

+7,94 и +5,14 е представена в таблица 3. 

Таблица 3. Проверка на огъване над опорите на плочите 

Между 

полета 

№ 

Избрана 

армировка 

As,prov 
MЕd      

11 ден 

MRd     

11 ден 

MЕd      

22 ден 

MRd     

22 ден 

[mm
2
] [kNm/m'] [kNm/m'] [kNm/m'] [kNm/m'] 

6 7 5,56Ø8/180mm 279,4 11,15 12,8 4,62 12,9 

6 17 5,56Ø8/180mm 279,4 9,25 12,8 3.28 12,9 

7 8 6,25Ø8/160mm 314,4 10,88 14,3 4,77 14,4 

8 9 7,14Ø8/140mm 359,3 12,01 16,2 4,97 16,4 

9 10 6,25Ø8/160mm 314,4 10,26 14,3 5,12 14,4 

18 10 6,25Ø8/160mm 314,4 11,95 14,3 6.85 14,4 

10 11 6,67Ø8/150mm 335,3 8,54 15,2 7,41 15,4 

11 12 6,67Ø8/150mm 335,3 10,98 15,2 7,79 15,4 

11 19 6,67Ø8/150mm 335,3 10,48 15,2 9,05 15,4 

12 13 5,56Ø8/180mm 279,4 11,06 12,8 5,76 12,9 

13 14 5,88Ø8/170mm 295,9 11,70 13,5 5,03 13,6 

14 15 5,88Ø8/170mm 295,9 10,83 13,5 4,62 13,6 

20 15 5,88Ø8/170mm 295,9 9,02 13,5 5,43 13,6 

 

При проверката за големината на нормалната сила в телескопичните подпори е 

отчетено максимално усилие от 28kN, което не надвишава максималната 

носимоспособност от 30kN, указана от производителя на използваната кофражна система. 

Проверката за ограничаване на деформациите по експлоатационно гранично 

състояние е направена за плоча на кота +7,94, която е на възраст 11 дни. Чрез програмен 

продукт GaLa Reinforcement е получен коефициентът, който е необходим за определяне на 

еласто-пластичното провисване на плочата. 

 

                                                          Wel-pl ≤ maxWadm                                (7) 

 

                                  maxWadm = L/250 = 1950/250 = 7,80 mm          (8) 

 

                                    Wel-pl= 5,56 mm < maxWadm = 7,80 mm                                          (9) 
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Фигура 5. Модел 1 – деформации на плоча на кота +7,94 

 

4. ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА РАННО ДЕКОФРИРАНЕ НА ТИПОВА ЕТАЖНА ПЛОЧА  

Възрастите на изследваните етажни плочи са следните: етажна плоча на кота +10,74 

– възраст на бетона 3 дни; етажна плоча на кота +7,94 – възраст на бетона 14 дни; етажна 

плоча на кота +5,14 – възраст на бетона 25 дни. За всяка от изброените етажните плочи са  

моделирани следните кофражни комплекти: 1 бр. комплект стойки за подпиране от 

системата Doka Xtra, 1 бр. кофражен комплект за дъна на греди. 

4.1. Характеристики на бетона на съответната възраст 

Стойностите на якостно-деформационните характеристики на бетона за съответната 

възраст са обобщени в таблица 4. 

Таблица 4. Характеристики на бетона за съответната възраст 

Възраст fck(t) fcd(t)  Ecm(t) 

[дни] [MPa] [MPa] [MPa] 

3 8,24 5,49 24059 

14 19,8 13,20 28779 

25 24,15 16,10 30207 

4.2. Натоварвания 

Изчислителните стойности на постоянните и променливи товари са описани в 

предходна подточка 3.2. 

4.3. Резултати от анализа и изчислителни проверки 

 Общият вид на изчислителен модел 2, съответстващ на етап 2 и обхващащ всички 

плочи до кота +10,74, е представен на фиг.6. 
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Фигура 6. Общ вид на изчислителен модел 2 

 

Диаграмите на разрезните усилия са представени на фиг.7, фиг.8 и фиг.9. 

 

 
Фигура 7. Модел 2 – огъващи моменти в плочата на кота +10,74 

 

 
Фигура 8. Модел 2 –огъващи моменти в плочата на на кота +7,94 
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Фигура 9. Модел 2 – огъващи моменти в плочата на кота +5,14 

Носимоспособността на огъване за положителни и отрицателни моменти в 

зависимост характеристиките на бетона във времето и вложената армировка е определена 

по формула (6). 

Резултатите за най-големи стойности на положителните огъващи моменти в полета 

на кота +10,74, +7,94 и +5,14 са съпоставени с носимоспособността на огъване на плочата 

за съответната възраст на бетона и са обобщени в таблица 5. 
 

Таблица 5. Проверка на огъване в полетата от плочите 
 

Вложена 

армировка 

As,prov 
MEd              

3 ден 

MRd              

3 ден 

MEd        

14 ден 

MRd        

14 ден 

MEd        

25 ден 

MRd        

25 ден 

[mm
2
] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] 

5Ø8/200mm 251,5 3,77 10,90 5,14 11,6 6,06 11,70 
 

Проверката за поемане на отрицателните моменти над опорите в плочите на кота 

+10,74, +7,94, +5,14 е представена в таблица 6. 
 

Таблица 6. Проверка на огъване над опорите на плочите 

Между 

полета 

№ 

Избрана 

армировка 

As,prov 
MЕd      

3 ден 

MRd     

3 ден 

MЕd      

14 ден 

MRd     

14 ден 

MЕd       

25 ден 

MRd     

25 ден 

[mm
2
] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] 

6 7 5,56Ø8/180mm 279,4 12,0 4,87 12,8 5,28 12,9 5,61 

6 17 5,56Ø8/180mm 279,4 12,0 4,88 12,8 5,22 12,9 5,23 

7 8 6,25Ø8/160mm 314,4 13,3 4,39 14,3 4,62 14,5 4,41 

8 9 7,14Ø8/140mm 359,3 15,0 4,85 16,3 5,29 16,4 4,74 

9 10 6,25Ø8/160mm 314,4 13,3 4,94 14,3 6,47 14,5 6,93 

18 10 6,25Ø8/160mm 314,4 13,3 5,86 14,3 6,25 14,5 6,75 

10 11 6,67Ø8/150mm 335,3 14,1 4,26 15,2 4,68 15,4 4,94 

11 12 6,67Ø8/150mm 335,3 14,1 5,02 15,2 5,41 15,4 5,03 

11 19 6,67Ø8/150mm 335,3 14,1 5,07 15,2 6,13 15,4 6,03 

12 13 5,56Ø8/180mm 279,4 12,0 6,21 12,8 6,43 12,9 5,52 

13 14 5,88Ø8/170mm 295,9 12,6 4,42 13,5 4,65 13,6 4,41 

14 15 5,88Ф8/170мм 295,9 12,6 4,69 13,5 5,15 13,6 4,85 

20 15 5,88Ф8/170мм 295,9 12,6 3,81 13,5 4,15 13,6 4,20 
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Извършена е проверка за продънване на плоча на кота +10,74 (възраст 3 дни) при 

най-натоварената вътрешна опора. Размерът на подпираща част от падаща глава на 

системата Doka Xtra e 100/160mm. Реакцията в най-натоварената колона е VEd=8,05 kN. 

Средна стойност на полезната височина на сечението е dm=105 mm. 

Периметърът на подпиращата част на падащата глава Doka Xtra e: 

 

                                        u0=2(c1+c2)=2(100+160)=520 mm           (10) 

 

Основният критичен периметър е определен по формулата: 

                                      

                           u1=2(c1+c2)  + 2πdm=2(100+160) +2π105=1179,40 mm                       (11) 

 

За да може бетона сам да поеме срязването, за всяко сечение, описано около 

подпиращата част на падащата глава Doka Xtra на разстояние 2dm, трябва да бъде 

изпълнено условието: 

 

                                                 Ed
Ed Rd,c

m 1

βV
v = v

d u
 ,                                                  (12) 

 

където: VEd е изчислително напрежение на срязване, β=1,15 е коефициент на редукция на 

продънващата сила за вътрешни колони, VRd,c е 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, fck(3) = 8,24 MPa e 

хактеристичната якост на натиск на бетона за възраст 3 дни. 

 

                          1/3 3/2 1/2

Rd,c xy ck ckv =max 0,12k(100ρ .f (3)) ;0,035k f (3)                          (13) 

 

                                         
m

200 200
k=1+ =1+ =2,38>2 k=2

d 105
         (14) 

 

                                                     
xy x yρ = ρ ρ 0,02 ,        (15) 

 

където: k е мащабен коефициент, ρx  и ρy са стойностите на коефициента на армиране 

съответно в направление Х и Y.  

 

                                     
, ,

1

295,9.0,73
0,00269

730.110

s prov x

x

A

bd
           (16) 

 

                                    
, ,

2

251,5.0,79
0,00252

790.100

s prov y

y

A

bd
           (17) 

 

За усреднения коефициент на армиране на надлъжната опънна армировка се 

получава: 

 

                                  xy x yρ = ρ ρ = 0,00269.0,00252=0,0026 0,02                              (18) 
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1/3 3/2 1/2

Rd,c xy ck ck

1/3 3/2 1/2

Rd,c

v =max 0,12k(100ρ .f (3)) ;0,035k f (3)

v =max 0,12.2(100.0,0026.8,24)  ; 0,035.2 .8,24 max 0,309 ; 0,284 0,309 MPa 
   

Ed
Ed Rd,c Ed

m 1

Ed Rd,c

βV 1,15.8,05.1000
v = v       v = =0,075

d u 105.1179,40

v =0,075 MPa<v =0,309 MPa


                                                                      (19) 

 

При проверката за големината на нормалната сила в телескопичните подпори е 

отчетено максималното усилие от 25,33 kN, което не надвишава максималната 

носимоспособност от 30 kN, указана от производителя на използваната кофражна система. 

Проверката за ограничаване на деформациите по експлоатационно гранично 

състояние е направена по формули (7) и (8) за плоча на кота +10,74  на възраст 3 дни.  

 

                                       Wel-pl= 5,06 mm < maxWadm = 7,80 mm                               (20) 

 

 
Фигура 10. Модел 1 – деформации на плоча на кота +10,74 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От направените статически изследвания се установява, че с избраните: 1 брой 

кофражен комплект за плоча, 3 бр. кофражни комплекти за греди и 2 бр. комплекти 

стойки за подпиране, e възможно осъществяването на ранно декофриране чрез 

осигуряване на плочата за крайно гранично и експлоатационно състояние. 

Декофрирането на плочата може да се извърши на 3-тия ден след бетонирането при 

достигане на характеристична якост на натиск на бетона fck(3) = 5,49 MPa . 

Извършеното изследване доказва, че с цел осигуряване на конструкцията е възможно 

ранно декофриране само на стоманобетонната плоча, а стоманобетонните греди следва да 

останат подпрени за по-дълъг период от време за набиране на необходимата якост на 

бетона. 

С цел доуточняване на направените изводи е необходимо продължаване и 

разширяване  на изследването с отчитане на различен брой и комбинации на кофражни 

комплекти, използване на различни характеристики на бетона, получени въз основа на 

експериментални данни, отчитане на съсхването, пълзенето, както и комбинацията от 

различните фактори върху поведението на конструкцията.  
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