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Abstract:
The paper analyzes the influence of the reduced partial factors of materials, according to Annex A
of EN1992-1-1, on the amount of reinforcements in structural elements of the construction.
Beamless floor slab, column and reinforced concrete structural wall (shear wall) are analyzed.
For the studied structural elements, solutions are presented in two variants: without and with the
use of the reduced values of the partial factors of materials. A technical and economic effect was
observed. Conclusions from the research concerning measures for management and control of
the execution and quality of the construction are shown.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Условията и редът за проектиране на конструкциите на строежите в Р България чрез
прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции, в т.ч. и
съгласно БДС EN 1992-1-1 [2], се урегулира с Наредба № РД-02-20-19 [1]. Самият БДС EN
1992-1-1 Еврокод 2 е предназначен за използване съвместно с БДС EN 13670, като
задължителна предпоставка, за осигуряване на конструкциите в рамките на
експлоатационния период, е спазването на изискванията за изпълнение на строителните
работи, дадени в БДС EN 13670 [3].
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Стандартът регламентира, че завършената конструкция трябва да бъде в границите
на максимално допустимите отклонения, за да се избегнат недопустими влияния по
отношение на механично съпротивление и устойчивост в етапа на изпълнение и през
експлоатационния период, експлоатационни характеристики по време на използването на
конструкцията и др.[3].
Осигуряването на механичното съпротивление и устойчивост, и изискваното ниво на
безопасност на стоманобетонните конструкции се гарантира чрез прилагането на два типа
толеранси – нормални и специални. Нормалните толеранси (толеранси клас 1), са
основните граници за геометричните отклонения, които осигуряват конструкцията да
удоволетворява проектните изисквания и да постига изискванията за функционалност на
строежа. При тяхното спазване се постигат проектните предпоставки на БДС EN 1992 и
изискваното ниво на безопасност, и са свързани с частните коефициенти на материалите,
дадени в т.2.4.2.4 на БДС EN 1992-1-1. Специални толеранси (толеранси клас 2) се
прилагат предимно с намалени (редуцирани) коефициенти за материалите, посочени в
приложение А на БДС EN 1992-1-1.
Анализ и сравнение на стойностите на някои допустимите отклонения при
изпълнение на стоманобетонните конструкции са представени в [4], докато сравнение на
различни вариантни решения за проектиране на строителни конструкции се дискутират в
[5].
Целта на настоящото изследване е да се определи разхода на армировка, в случай, че
при проектирането на елементи на стоманобетонната конструкция се използват
редуцурани стойности на частните коефициенти за материалите, съгласно Приложение А
на БДС EN 1992-1-1 [6].
2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Предмет на изследването е сграда с монолитна стоманобетонна конструкция, решена
с безгредови стоманобетонни плочи, стоманобетонни колони и стоманобетонни шайби
(фиг. 1). Сградата се състои от сутерен, партер и пет етажни нива, като конструктивната
височина е 2,90 m. Приетите за използване материали са в съответствие с [2], и са както
следва: бетон клас С25/30 за стоманобетонната плоча и за вертикалните стоманобетонни
елементи, клас армировъчна стомана В500В.
В рамките на изследването са разгледани и са извършени изчисления за определяне
на количеството на армировката в два варианта:
- Вариант 1 - без редукция на частните коефициенти за материалите;
- Вариант 2 - с редукция на частните коефициенти на материалите, в съответствие с
Приложение А на БДС EN 1992-1-1.
Изследването е извършено за отделни елементи на конструкцията – подова
стоманобетонна безгредова плоча на кота + 6,50 m, една стоманобетонна колона (условно
центрично натисната) и една стоманобетонна конструктивна стена („шайба“).
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Фигура 1. Кофражен план на изследваната плоча.
2.1. Изисквания съгласно БДС EN 13670, БДС EN 1992-1-1 и БДС EN 1992-1-1/NA
Частните коефициенти за материалите, дадени в т. 2.4.2.4. на БДС EN 1992-1-1
съответстват на отклоненията на геометричните размери за клас 1 в БДС EN 13670 и
обичайното качество на изпълнение на строителните работи и контрол.
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В Приложение А на БДС EN 1992-1-1 са дадени препоръчителни стойности за
редуцирани частни коефициенти на материали. Редуцирането на коефициентите се
основава на качеството и отклоненията от проектните размери. Описаните по-долу
изисквания, се отнасят само за монолитни конструкции.
А) Редукция, основаваща се на контрол на качеството и намалени отклонения
Когато изпълнението е подложено на система за управление на качеството, при
което се осигуряват границите на дадените в таблицата по-долу стойности на намалени
отклонения на размерите на напречното сечение, частният коефициент на сигурност за
армировката може да се редуцира до  s ,red 1.
Таблица 1. Намалени отклонения [2]

Съгласно [2], стойността на  s ,red 1 за дадена страна може да се намери в нейното
Национално приложение. Съгласно БДС EN 1992-1-1/NA следва да се използва
препоръчаната стойност 1,1 [6].
При даденото условие в таблицата и ако коефициентът за изменение на якостта на
бетона не превишава 10%, частният коефициент може да се редуцира на  с ,red 1 .
Стойността на  с ,red 1 , съгласно Националното приложение е 1,4.
Б) Редукция, основаваща се на използване на намалени или измерени в
действителната конструкция размери при проектирането
Когато определянето на изчислителната носимоспособност се базира на съществени
геометрични данни, включително полезната височина на сечението (виж фигура 2), които
са:
- намалени с отклонения, или
- измерени в завършената конструкция,
частните коефициенти на сигурност могат да се намалят до  s ,red 2 и  c ,red 2 .
Стойностите на  s ,red 2 и  c ,red 2 също са регламентирани в Национално приложение
към стандарта. Стойности за  s ,red 2 са 1,05 и за  c ,red 2 - 1,45.
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Фигура 2. Отклонения в размерите на напречното сечение
При даденото условие по фигурата и ако коефициентът за изменение на якостта на
бетона не превишава 10%, частният коефициент може да се редуцира на  с ,red 3 , като
препоръчаната стойност е 1,35.
В) Редукция, основаваща се на оценката на якостта на бетона в готова
конструкция
За стойности на якостта на бетона, определени при изпитване в готова конструкция
или елемент от нея съгласно БДС EN 13791 Оценка на якостта на натиск на бетон в
конструкции и готови елементи, БДС EN 206 и съответните стандарти за продукти,  c
може да се намали с корекционен коефициент  . За нашата страна следва да се ползва
стойност на  е 0,85.
Стойността на  c , на която се прави това намаление, може вече да е редуцирана,
съгласно А) или Б). Получената стойност на частния коефициент обаче не трябва да е помалка от  с ,red 4 , като отново съгласно [6], следва да се ползва препоръчаната стойност 1,3.
2.2. Определяне якостите на материалите
Въз основа на предпоставките, дадени в [2], в настоящото изследване са използвани
следните частни коефициенти за материалите:
- Частен коефициент за бетон
 c ,red  1,3
- Частен коефициент за армировъчна стомана
 s ,red  1, 05
Якости на материалите са както следва:
- Бетон

f cd 

 cc . f ck
 c ,red

 cc  1  за плочи
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 cc  0,85  за колони
При използван клас на бетона по якост на натиск С25/30:

1.2,5
 1,92 kN / cm2 - за плочи
1,3
0,85.2,5
f cd 
 1, 635 kN / cm2 - за колони и конструктивни стени
1,3
f cd 

f yd 

Армировъчна стомана
f yk

 s ,red

При използван клас армировъчна стомана В500В:

f yd 

50
 47, 619 kN / cm 2
1, 05

3. АНАЛИЗ НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ
3.1. Общи предпоставки
Компютърният анализ на конструктивните елементи е извършен с програмен продукт
Tower 6. Допълнително проверките са извършени на ръка, за получаване на необходимите
армировки, както и самото конструиране.
Изчисленията за стоманобетонната плоча са извършени в две вариантни решения
както следва. Вариантно решение 1, при който е разгледана и анализирана ивица
(фрагмент) от стоманобетонна плоча на кота + 6,50 m и Вариантно решение 2, при който е
анализиран глобалния модел на плочата.
За разгледаната ивица (фрагмент) от плочата (Вариантно решение 1), долната
армировка в двете взаимноперпендикулярни посоки х и у, остава непроменена, поради
конструктивните изисквания за минимална площ на напречното сечение на надлъжната
армировка. Горните армировки в двете посоки х и у, променят своите площи, заради
използването на въведените редуцирани коефициенти на материалите: бетон и стомана.
За цялостния модел на плочата (Вариантно решение 2), е представено решение на
конструкцията, с направена спесификация на армировката, като е следван принципа за
опит за намаляване диаметрите на армировъчните пръти. Получените стойности показват
икономия чрез използането на един табличен (с 2 mm) по-тънък прът. За долна армировка,
диаметрите N10 не са коригирани, когато гъстотата на армиране е n=5/m’ (конструктивен
минимум). Опит за оптимизация е направен при по-големите диаметри и други гъстоти.
При горната армировка проблематиката е същата, но при намаляване на диаметрите с
един табличен, гъстотата на армиране се увеличава, което пък от своя страна не довежда
до търсената икономия.
За изследваната стоманобетонна колона, по ULS (съгласно Еврокод 2), е проверена
армировката, като конструирането е „класическо“, съобразено с [7], относно дължини на
снаждане и принципни правила за зониране на стремената (сгъсяване и разреждане).
За конструктивната стена („шайба“), от сеизмичната комбинация (съгласно Еврокод 8)
са проверени армировките, като конструирането е „класическо“, съобразено с [8],
относно: дължини на снаждане/закотвяне и принципни правила за зониране на стремената
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(сгъсяване и разреждане), определящи носещата способност на напречното сечение, както
и проверката за локална дуктилност.
3.2. Подова плоча – Вариантно решение 1 - ивица (решение за линеен метър за
примерен участък)
k f yd 
kred 

f yd  f   s ,red  1, 05 
f yd  f   s  1,15 



47, 62
 1, 095
43,5

1
1

 0,913
k f yd 1, 095

 Asl .kred  Asl ,red

На фиг. 3 и фиг. 4 са показани екранни изображения от извършените решения за
армировките в програмен продукт Tower 6.

Фигура 3. Изолинии на Долна армировка по Х
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Фигура 4. Изолинии на Горна армировка по Х
Въз основа на извършените изчисления със софтуерния продукт са определени
площите и респективно теглата на армировъчните пръти за двата изследвани варианта:
Вариант 1 (без редукция на частните коефициенти за материалите) и Вариант 2 (с
редукция на частните коефициенти на материалите, в съответствие с [2, 6] и изложеното в
т. 2.2 по-горе).
Резултатите за необходимите и приетите площи и съответно тегла на армировката са
представени в табл. 2 и табл. 3 и на фигури 5 и 6.
Таблица 2. Горна армировка по Х – площи и тегла
Asl ,req , cm2 / m '

Вар. 1
8,10
6,20
9,12

Вар. 2
7,40
5,66
8,33

Asl ,1,req 

Asl ,req
n

Вар. 1
1,62
1,24
1,82

, cm2 
Вар. 2
1,11
0,85
1,46

 prov. ,  mm
Вар. 1
N16/20
N14/20
N16/20

Вар. 2
N12/15
N12/15
N14/17,5

Тегло,
G,  kg / m '
Вар. 1
7,89
6,04
7,89

Вар. 2
5,92
5,92
6,90

Таблица 3. Горна армировка по У – площи и тегла
Asl ,req , cm2 / m '

Вар. 1
7,07
7,30
8,61

Вар. 2
6,45
6,67
7,86

Asl ,1,req 
Вар. 1
1,41
1,46
1,72

Asl ,req
n

, cm2 
Вар. 2
1,13
1
1,38
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 prov. ,  mm
Вар. 1
N14/20
N14/20
N16/20

Вар. 2
N12/17,5
N12/15
N14/17,5

Тегло,
G,  kg / m '
Вар. 1
6,04
6,04
7,89

Вар. 2
5,07
5,92
6,90
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а) за посока Х

б) за посока У
Фигура 5. Необходими площи на надлъжните носещи армировки

а) за посока Х
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б) за посока У
Фигура 6. Приети площи на надлъжните носещи армировки
Анализирайки представените на фигура 7 резултати може да се каже, че при
разглеждания фрагмент от стоманобетонна плоча се наблюдава намаляване на
количеството на армировъчната стомана само за горната армировка. За долната
армировка, количеството остава непроменено, като причина за това са конструктивните
изисквания за минимална площ на напречното сечение на армировката.
Намаляване на количеството на необходимата армировъчна стомана, се получава
при намаляването с един табличен диаметър (номер) и сгъстяване на разстоянието между
прътите. Оптимизацията е лимитирана до известна степен от калибрираните площи на
армировъчните пръти.
Намаляването на количеството на горната армировка с използване на редуцираните
коефициенти за материалите е от порядъка на около 12%. Въпреки това, не може да се
даде точна стойност на намаляването на количеството армировка за цялата
стоманобетонна плоча, предвид на това, че в примера е разгледан само фрагмент от нея.
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а) за посока Х

б) за посока У
Фигура 7. Приети (получени) тегла на надлъжните носещи армировки
3.3 Подова плоча – Вариантно решение 2 (цялостен анализ)
При разглеждането на стоманобетонната плоча като цяло също са анализирани двата
варианта - Вариант 1, без редукция на частните коефициенти за материалите и съответно
Вариант 2, с редукция на частните коефициенти.
Обобщените резултати от изследването са представени на фиг. 8. Както и при
примера разгледан в т.3.2, се наблюдава намаляване на количеството на горната
армировка (с около 2,6 %), докато необходимата долна армировка остава без промяна.
Намаляването на количеството армировка за цялата стоманобетонна плоча, с използване
на редуцираните стойности на частните коефициенти за материалите е от порядъка на
1,7%. Следва да се отбележи, че тези стойности се отнасят за конкретната стоманобетонна
плоча и при други решения са възможни и по-големи разлики.
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Фигура 8. Разлики между теглата на армировката при изследваните варианти
3.3. Колона
Изследваната колона (К 22 съгласно кофражния план) е с размери 25/50 cm с еднакво
напречно сечение по височина. Изчислена е като условно центрично натисната.
Получената по изчисления и приетата армировка, съгласно двата изследвани в
варианта, е представена в табл. 4 и табл. 5, както и на фиг. 9 – фиг. 11.
Таблица 4. Резултати за Вариант 1
Етажно
ниво
Сутерен
Партер
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5

Количество армировка
Напречна армировка
Надлъжна армировка
(стремена)
Бр./диаметър
Тегло, [kg]
Бр./диаметър
Тегло, [kg]
8N20
75,95
22N8+22N8
20,86
8N18
70,33
26N8+26N8
24,65
4N16+4N14
22,72+17,40=40,12
20N8+20N8
18,96
4N16+4N12
22,72+12,79=35,51
23N8+23N8
23,81
4N16+4N12
22,72+12,79=35,51
23N8+23N8
23,81
4N16+4N12
22,72+12,79=35,51
23N8+23N8
23,81
4N16+4N12
19,57+11,01=30,58
24N8+24N8
22,75
323,51
152,63
 Gw ,  kg  
 G ,  kg  

 G ,  kg   476,14
total
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Таблица 5. Резултати за Вариант 2
Етажно
ниво
Сутерен
Партер
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5

Количество армировка
Напречна армировка
Надлъжна армировка
(стремена)
Бр./диаметър
Тегло, [kg]
Бр./диаметър
Тегло, [kg]
4N16+4N14
40,68
21N8+21N8
19,91
4N16+4N14
27,14+20,78=47,92
25N8+25N8
23,70
4N16+4N12
22,72+12,79=35,51
22N8+22N8
20,86
4N16+4N12
22,72+12,79=35,51
23N8+23N8
21,80
4N16+4N12
22,72+12,79=35,51
23N8+23N8
21,80
4N16+4N12
22,72+12,79=35,51
23N8+23N8
21,80
4N16+4N12
19,57+11,01=30,58
24N8+24N8
22,75
261,22
152,63
 Gw ,  kg  
 G ,  kg  

 G ,  kg   413,85
total

Фигура 9. Приети (вложени) площи на армировката по нива на коснтрукцията

Фигура 10. Разпределение на количеството армировка по нива на конструкцията
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Анализирайки резултатите представени на фиг. 9 и фиг.10, може да се каже, че с
използване на редуцираните стойности на частните коефициенти за материали, се
наблюдава намаляване на количеството и на надлъжната, и на напречната армировки.
Общата разлика в теглата на армировката за разглежданата колона, с използването
на редуцираните стойности на коефициентите, е от порядъка на 62,3 kg или 13,08 %
(фиг. 11).

Фигура 11. Обобщени тегла за разглежданата колона в зависимост от типа на армировката
3.4. Конструктивна стена („шайба“)
Изследваната стена (Ш6 съгласно кофражния план) е с размери 25/300 cm с еднакво
напречно сечение по височина, като изчисленията и конструирането на армировката са
извършени в съответствие с изискванията на БДС EN 1998 Еврокод и БДС EN 1992-1-1 [79]. Както и при дискутираните по-горе конструктивни елементи, количеството на
армировката е определено в два варианта - Вариант 1, без редукция на частните
коефициенти за материалите и съответно Вариант 2, с редукция на частните коефициенти.
Получената по изчисления и приетата армировка, съгласно двата изследвани
варианта, е представена в табл. 6 и табл. 7. В обобщен вид, теглата на армировката за
разглежданите два варианта, в зависимост от типа на армировката са представени на
фиг. 12.
Направеното сравнение показва, че за конкретната конструктивна стена („шайба”),
използването на редуцираните стойности на частните коефициенти за материалите, води
до намаляване на количеството както на надлъжната, така и на напречната армировка. При
надлъжната армировка, при Вариант 2 спрямо Вариант 1, намаляването е с 385 kg или
27,38%, докато при напречната е с 27kg или 4%. Общата редукция на количеството на
армировката е със 17,47%.
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Таблица 6. Получени армировки при Вариант 1
стебло

ниво

надл. арм-ка

стремена

Сутерен
Партер
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5

2x(10N18x405)
2x(10N18x470)
2x(10N18x400)
2x(10N18x380)
2x(10N14x380)
2x(10N14x380)
2x(10N14x310)

54N8x(160+110+40)
116N8x(160+110+40)
62N8x(160+110+40)
62N8x(160+110+40)
56N8x(160+110+40)
56N8x(160+110+40)
56N8x(160+110+40)

хор.
2x(14N8x325)
2x(17N8x325)
2x(14N8x320)
2x(14N8x320)
2x(14N8x320)
2x(14N8x320)
2x(15N8x320)

верт.
2x(10N10x355)
2x(10N10x420)
2x(10N8x340)
2x(10N8x340)
2x(10N8x340)
2x(10N8x340)
2x(10N8x310)

скоби
140Nx40
170Nx40
36Nx40
36Nx40
36Nx40
36Nx40
36Nx40

Таблица 7. Получени армировки при Вариант 2
ниво

надл. арм-ка

стремена

Сутерен
Партер
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5

2x(10N14x380)
2x(10N14x450)
2x(10N14x380)
2x(10N14x380)
2x(10N12x370)
2x(10N12x370)
2x(10N12x310)

94N8x(160+110+40)
116N8x(160+110+40)
56N8x(160+110+40)
56N8x(160+110+40)
54N8x(160+110+40)
54N8x(160+110+40)
54N8x(160+110+40)

стебло
хор.
2x(14N8x325)
2x(17N8x325)
2x(14N8x320)
2x(14N8x320)
2x(14N8x320)
2x(14N8x320)
2x(15N8x320)

верт.
2x(10N8x345)
2x(10N8x410)
2x(10N8x340)
2x(10N8x340)
2x(10N8x340)
2x(10N8x340)
2x(10N8x310)

скоби
140Nx40
170Nx40
36Nx40
36Nx40
36Nx40
36Nx40
36Nx40

Фигура 12. Обобщени тегла за разглежданата стена в зависимост от типа на армировката
4. ИЗВОДИ
В настощия доклад е извършено определяне на разхода на армировка, в случай, че
при проектирането на елементи на стоманобетонната конструкция се използват
редуцурани стойности на частните коефициенти за материалите, съгласно Приложение А
на БДС EN 1992-1-1. При извършване на изчисленията, стойностите на частните
коефициенти са приети съгласно Националното приложение към БДС EN 1992-1-1.
Може да се заключи, че с използването на редуцирани стойности на частните
коефициенти за материалите, се наблюдава технико-икономически ефект, изразяващ се в
необходимост от по-малки количества армировъчна стомана. Този ефект е по-ясно изразен
при вертикалните стоманобетонни елементи.
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При разглежданата стоманобетонна плоча се наблюдава намаляване на количеството
на армировъчната стомана само за горната армировка. За долната армировка,
количеството остава непроменено, като причина за това са конструктивните изисквания за
минимална площ на напречното сечение на армировката. Изследването на фрагмент от
плочата показва, че намаляването на количеството на горната армировка с използване на
редуцираните коефициенти за материалите е от порядъка на около 12%. При цялостния
анализ на стоманобетонната плоча обаче, намаляването на количеството на армировката е
1,7%.
При разглежданата стоманобетонна колона се наблюдава намаляване на
количеството и на надлъжната и на напречната армировка. Общата разлика в теглата на
армировката, с използването на редуцираните стойности на коефициентите е от порядъка
на 13,08%.
За конкретната конструктивна стена („шайба”), използването на редуцираните
стойности на частните коефициенти за материалите също води до намаляване на
количеството както на надлъжната, така и на напречната армировки. Общата редукция на
количеството на армировката е със 17,47%.
Въпреки изложеното по-горе, следва да се има предвид, че са изследвани само
ограничен брой стоманобетонни елементи за конкретна сграда. Поради тази причина,
настоящите изследвания би следвало да се приемат само като първоначални, като с цел
конкретизиране на направените изводи, е необходимо извършването на допълнителни
задълбочени проучвания и анализи, в т.ч. и цялостно изследване на всички
стоманобетонни елементи в дадена строителна конструкция.
От друга страна, за използване на намалени стойности на частните коефициенти на
материалите е необходимо извършване на стриктен контрол при изпълнението, в т.ч.:
въвеждане на ефективно работеща система за управление на качеството съгласно БДС EN
13670 и БДС ISO 9001, непрекъснат технологичен контрол и измервания на всички
елементи от изпълняваната конструкция, както и контрол чрез изпитване на бетона в
готовата конструкция в съответствие с БДС EN 13791 и БДС EN 206.
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