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Abstract
Methods based on the theory of plasticity for statical loading have been common for a long
time in a few countries (particularly Denmark and Switzerland). Now plastic theory has entered the
common European code of practice for concrete structures (EC2) and probably this will lead to
more applications at other places.
Although plastic theory has been the basis of some recent methods developed for the design
against dynamical loading, a fully rational application of plastic dynamics is rare. In this paper
rigid-plastic dynamics is studied for applications in seismic design.
The design method based on rigid-plastic dynamics turns out to be an order of magnitude
simpler to apply in practice, than elasticity based design methods, first of all because resonance
phenomena are excluded. Excessive oscillations are quickly damped out because of plastic
deformations.
АНТИСЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА КОРАВОПЛАСТИЧНАТА ДИНАМИКА МЕТОДИ ЗА ПЛАСТИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ
НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
М. Нилсен, Й. Коста
Резюме
Методите на теория на пластичността при проектирането на конструкции,подложени на
статично натоварване, са използвани в много страни (например в Дания и Швейцария). Днес
пластичната теория навлезе в Европейските правилници за бетонови конструкции (ЕС2) и
вероятно това ще доведе до много други приложения.
В последно време бяха предложени няколко теории за приложението на пластичната
теория в антисеизмичното проектиране, но липсва единна и рационална теория за пълно
решение на динамичната задача. В тази статия се предлага едно кораво-пластично
динамично решение и приложението му в антисеизмичното проектиране.
Пластичните методи за проектиране, базирани на кораво-пластичната теория, се оказват
много прости за практическо приложение, отколкото еластичните методи, като на първо
място причината е в изключването на явлението резонанс. Допълнителните трептения
затихват бързо заради пластичните деформации.
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1. INTRODUCTION
In most cases in practice it is common to use methods based on elastic theory for seismic
design. These methods are problematic for several reasons, the most serious one being, that it is
expensive to design a structure to withstand a severe earthquake with stresses within the elastic
range. To remedy this problem empirical factors are used to take into account possible ductile
behaviour of the materials. A second reason, particularly valid for reinforced concrete structures, is
that stiffness is difficult to estimate in cyclic loading, in fact even in monotonic loading, because of
the effects of cracking.
A third reason is that the results of an elastic calculation are highly dependent on the damping,
the physics of which is still on a low level.
A rational design method is easier to formulate when based on plastic theory. Some aspects of
rigid-plastic dynamics applied to seismic design are studied in the present paper.
By using rigid-plastic dynamics large amounts of material may be saved. In fact the savings are
much more than in statics, which is mainly due to the fact that resonance does not exist in rigidplastic theory. This is in agreement with reality because large resonance oscillations will quickly
damp out due to plastic dissipation.
The theory has mainly been developed by the 2nd author during a Ph.D. study with the 1st
author as supervisor, see [4] and [5]. Significant contributions have also been made by Professor T.
Ichinose and the co-supervisors of the Ph.D. project Professors Rita Bento and V. Levtchitch.
2. CONSTITUTIVE PROPERTIES
Evidently plastic methods are only relevant when the structural materials used have properties,
which may be identified with what is termed plastic behaviour.
A perfectly plastic material is the one with uniaxial stress-strain curve shown in Fig.2.1. Only
the plastic (permanent) strains ε are depicted.

Fig. 2.1. Perfectly plastic material. Uniaxial stress-strain curve
Yielding takes place for stresses σ=fyt (tensile yield stress) or σ =-fyc (compression yield
stress). Many steels have a stress-strain curve which may rather easily be approximated with the
stress-strain curve of the type in Fig. 2.1. However, after the first yielding, subsequent yielding with
opposite sign of the previous stress practically always starts at a much lower stress than for the first
yielding, see the dotted line in Fig.2.1. This is the so-called Bauschinger effect. Furthermore several
cycles may change the yield stresses: for some steels there is an increase for increasing number of
cycles, for other steels there is a decrease.
These difficulties are, however, minor compared to the difficulties by identifying concrete with
a perfectly plastic material. Only heavily confined concrete is almost perfectly plastic, the plastic
behaviour being due to the cement paste, which in Coulomb terms is a frictionless material like
steel, [1]. For unconfined concrete we have often severe softening. In Fig.2.2 typical uniaxial stressstrain curves for concrete in compression and tension, respectively, are shown.
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Fig. 2.2. Uniaxial stress-strain curve for concrete in a) compression and b) tension
A further unfortunate property of concrete is the very low tensile strength and the brittle failure
in tension, leading to cracking. When a cracked bar is reloaded in compression the cracks must be
more or less closed before the bar can carry any concrete compression stresses.
Crack closing and Bauschinger effect lead to the phenomenon of pinching which means that
reverse of loading may give much lower response compared to the previous loading cycle.
For frame structures the most important constitutive property is the moment curvature (M-κ)
relation. In Fig.2.3 three typical cases are shown.

Fig. 2.3. Moment curvature relations for reinforced concrete sections
The M-κ curves have been depicted assuming both steel (fyt=fyc) and concrete to be rigidplastic materials. The tensile strength of concrete is neglected. Only concrete within the transverse
stirrups have been taken into account. The cover has been disregarded because it is likely to be
spalled off. The curves are valid for rectangular sections in plane bending. The fully drawn curves
are calculated without taking into account the Bauschinger effect.
In Fig. 2.3a) the reinforcement is the same in both sides. The concrete is not activated at all and
the only pinching is due to the Bauschinger effect (again showed by dotted lines).
In Fig. 2.3b) the reinforcement is different in the two sides. If the section is first loaded
corresponding to tension in the large bottom reinforcement (positive M), the concrete is activated in
the top side. When unloading and reloading with opposite moment sign (negative M) there will be
no plastic strains in the bottom reinforcement because the force in the top reinforcement is not
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strong enough to accomplish this. Thus, the change in curvature in this region is solely due to the
strain increment in the top reinforcement. After unloading and reloading again to positive moment,
the concrete in the top is not activated because of cracking until the whole change of strain, which
took place for negative M, is neutralized. Thus, the positive moment which may be carried, is, in
absolute value, equal to the negative yield moment. In this case pinching is due to both crack
closing and Bauschinger effect.
In case c) we have bending moment M with a constant normal compressive force N, both
referred to the midpoint. The reinforcement is again the same in top and bottom. In this case the
concrete is activated because of the normal force. The bending capacity will increase with a normal
force less than half the concrete compression capacity of the section (still disregarding the cover).
We shall assume that N satisfies this condition. For unloading from the positive moment and then
reloading with negative moment, the concrete compression zone moves down in the section without
changing size. At the same time we have tensile yielding in the top reinforcement and compression
yielding in the bottom reinforcement. This renders a linear variation of bending moment with the
curvature as shown in the figure. When the curvature is zero the compression zone has moved down
a distance equal to its depth which is why there is a jump in M when the curvature is further
decreased. In this case the pinching is due both to the Bauschinger effect and crack closing.
The examples illustrate the fact that pinching is impossible to avoid. To exclude pinching in
the 2nd and 4th quadrant of the M-κ coordinate system sections with different top and bottom
reinforcement should obviously not be used.
For engineering purposes it is shown in what follows that it is possible to simplify the
constitutive equations in a drastic manner. The two simplifications used are shown in Fig.2.4 and
Fig.2.5, respectively. In Fig.2.5 we have rigid plastic behaviour with the so called slip behaviour,
i.e. there is no resistance at all in the 2nd and 4th quadrant.

Fig. 2.4. Rigid-plastic behaviour

Fig. 2.5. Rigid-plastic behaviour with slip

We shall also apply the relationships shown in Fig. 2.4 and 2.5 for M as a function of the
relative rotation θ in a plastic hinge.
A final remark is added. Since for ductile behaviour the reinforcement ratio is normally low,
there is extension along the beam axis (normally taken as the axis through the centre of gravity of
the full section). If the supposed conditions are such, that elongation of the beam is prevented,
normal forces will appear. This phenomenon is normally neglected, but the effect should at least be
estimated to avoid such high normal forces that drastically reduce the ductility. Also the effect on
the neighbouring part of the structure should be considered.
3. ROTATION CAPACITY
By rotation capacity is meant the maximum value of the relative plastic rotation in a hinge.
Unfortunately, it is difficult to calculate the rotation capacity accurately. Therefore, one must rely
on tests and simple estimates.
Although, theoretically, we want reinforcement with a perfectly plastic behaviour, cf. Fig. 2.1,
in reality we must require, that there is a small increase in stresses during yielding. Otherwise the
reinforcement would be far too sensitive to small notches and the rotation capacity would be too
low. Thus, in practice we want to have a stress-strain curve of the type shown in Fig.3.1.
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In this case yielding starts when σ=fy,min and failure takes place for σ=fy,max at an ultimate
strain εu.

Fig. 3.1 – Stress-strain curve for
reinforcement with strain hardening

Fig. 3.2 – Beam with shear zone. Bending
moment M and shear force V

Consider the length in a beam with positive moment M and positive shear force V (the sign
conventions are shown in Fig. 3.2). According to plastic theory, see [1], the tensile reinforcement
has to carry the force:
M 1
(3.1)
T = + V cot α
h 2
Here, h is the internal moment arm and α is the angle between the beam axis (the x-axis) and
the diagonal compression stresses in the concrete. Hence:
dT V 1
= − p cot α
(3.2)
dx h 2
p being the load per unit length of the beam.
First we treat the case p=0, i.e. V=constant=V1. Thus, we have a concentrated transverse
external force at the plastic hinge.
If the plastic zone on the left-hand side of the hinge has the length Δl1 we have:
( f y,max − f y,min ) As = V1
(3.3)
Δl1
h
where As is the constant area of the tensile reinforcement. If MP is the plastic moment in the hinge
we have As=MP/(hfy,min).Note that As must be determined for the tensile force T at the hinge
according to Error! Reference source not found.. Then Error! Reference source not found.
renders
f
−f
M
M
Δl1 = y,max y,min P = η P = ηa1
(3.4)
f y,min
V1
V1

The parameter η=(fy,max-fy,min)/fy,min is normally of the order 10%. MP/V1is the left-hand shear
span a1, i.e. the length from the zero moment point to the hinge. We get also a contribution from the
right-hand shear span, a2, which means that the plastic zone length is:
Δl = Δl1 + Δl2 = η ( a1 + a 2 )
(3.5)
If we have a simply supported beam with length l=10h and loaded by a concentrated force, we
get for η=0.1 a plastic zone length Δl=0.1·10h=h
Since even a concentrated force will spread out from the point of application, a small term
proportional to h may be added to Error! Reference source not found. and
Error! Reference source not found.. If in the middle of a beam depth, the concentrated force is
assumed to be uniformly distributed along h/2 (spreading ratio 2:1), we get in each side of the hinge
a length h/4 along which we may have yielding even without a constitutive relationship for the steel
with strain hardening. Thus, the final version of Error! Reference source not found. may be taken
as the sum of two contributions, i.e.:
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Δl1 = 0.25h + η

MP
V1

and then Error! Reference source not found. reads
Δl = 0.5h + η ( a1 + a 2 )

(3.6)
(3.7)

These formulas are in close agreement with an empirical formula suggested by Sawyer [2] if η
in our formula is set to 0.075.
For uniformly loaded beam with transverse shear reinforcement, plastic theory has shown that
the length 2hcotα around the maximum moment point does not need any shear reinforcement,
which means that T=constant along this length. Thus in this case the plastic zone is at least
Δl = 2h cot α
(3.8)
The inclination α of the diagonal compression may be chosen freely as long as the diagonal
compression stress does not exceed the effective compression strength of the concrete. To Δl
according to Error! Reference source not found. could be added a length depending on h and η
but often this is not needed. The parameter cotα is normally chosen between 1 and 2 or 2.5 for
conventional reinforcement to avoid excessive cracking in the serviceability limit state.
For a hinge in a fixed end, formula Error! Reference source not found. may be used for any
loading taking MP as the plastic moment in the hinge and V1 as the absolute value of the shear force
in the hinge.
When the plastic zone length Δl has been estimated the rotation capacity θP may be calculated as
ε Δl
θP = u
(3.9)
2h
Here, εu is the ultimate strain of the reinforcement. On the safe side we have assumed that only
the tensile side makes significant contribution to the increase in curvature from the time when
yielding begins to the time of ultimate failure.
For sections with compression normal force Error! Reference source not found. should not
be used for normal forces larger than half the compression capacity of the concrete section
(disregarding cover).
To increase ductility of the compressed concrete around plastic hinges one or another kind of
confinement is often used.
The most effective confinement is a steel tube with circular section or closely spaced circular
stirrups possibly in the form of spiral reinforcement.
The confinement increases the compression strength in the direction of the axis of the tube or
the circular reinforcement. If, in the latter case, the reinforcement diameter is d, the diameter of the
stirrups D, the distance between the stirrups a, then the reinforcement gives a plane hydrostatic
confinement stress, p, equal to:
π
2 ⋅ d 2f y
(3.10)
p= 4
Da
fy being the yield stress of the reinforcement.
Using the Coulomb failure condition with the angle of friction φ=37º, see [1], the compression
strength will be enhanced to fcc:
f cc = f c + 4p
(3.11)
where fc is the uniaxial strength of the concrete.
The stirrups must be closely spaced to render effective confinement. This will make casting
difficult. Therefore, the space inside the reinforcement “shell” may be filled with concrete, slightly
hardened and then the confinement element may be installed before final casting.
4. RIGID-PLASTIC DYNAMICS
4.1 Introductory remarks
In what follows we show some simple examples of rigid-plastic dynamics applied to
earthquake motions. We only consider horizontal ground motion.

20

As an example the ground acceleration ag in Fig. 4.1 is shown as a function of time t for part of
the N-S component of the JMA record of the Kobe Earthquake, 1995. A full record is named an
accelerogram.
The corresponding wave is not regular so one cannot speak about wave length, frequency and
period. By integration, the ground velocity, vg, and the ground displacement, dg, may be obtained.
The order of magnitude of a ground displacement is 0.5m.

Fig. 4.1 Ground acceleration ag. Part of the Kobe Earthquake 1995
4.2 Single-degree-of-freedom (SDOF) system
A simple example of a single-degree-of-freedom (SDOF) system is shown in Fig.4.2. It
consists of a weightless vertical column with length H. The column has a vertical plane of
symmetry in the ground displacement direction. A plastic hinge is formed at the bottom A while the
remaining part of the column is rigid. The constitutive equation is rigid-plastic with or without slip,
cf. Fig.2.4 and 2.5. The plastic moments for both signs are equal to MP.
The calculations are carried out in a coordinate system moving with the ground. In this system
we have to add fictitious forces. With only horizontal translation the fictitious force is –ag per unit
mass.
The sign conventions are also shown in the figure. The relative displacements, dr, velocities, vr,
and accelerations ar, are positive to the right. In this case the plastic rotation in the hinge is θ=dr/H
and the time rate is dθ/dt=vr/H. The sign convention is the same for ground displacements dg,
velocities vg, and accelerations ag. The bending moment at the base, MA, is positive when giving
rise to tension in the right hand side.
Dynamic equilibrium is expressed by means of d’Alembert’s principle by adding the inertia
force – ar per unit mass to the other forces acting on the system. Then the free body diagram looks
as shown in Fig.4.2. Dynamic equilibrium requires
MA
− ma g − ma r = 0
(4.1)
H
Onset of plastic deformations to the right requires vr>0 and thus MA=-MP. According to (4.1),
then:
M
M
a r = A − a g = − P − a g (v r >0)
(4.2)
mH
mH
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We shall assume that the system starts from rest. To have vr>0 immediately after the onset of
plastic deformations requires ar>0, i.e. ag<-MP/(mH). Similarly, for vr<0 the onset of plastic
deformations requires ag>MP/(mH). Thus to start plastic deformations:
M
M
− P > ag > P
(4.3)
mH
mH
A system for which this condition is not fulfilled behaves rigid at all time, i.e. ar=0, and then
according to (4.1)
M A = mHa g
(4.4)
When plastic deformation takes place MA=±MP (plus or minus) and (4.1) renders:
M
ar = ± P − ag
mH
for the determination of ar, vr and dr.

(4.5)

Fig. 4.2 – SDOF system subjected to ground acceleration and corresponding free body diagram
If the direction of velocity changes say from vr>0 to vr<0 passing vr=0, then MA must change
from –MP to MP for the constitutive relation in Figure 2.4 or MA must change from –MP to zero for
the constitutive relation of the type in Figure 2.5. Denoting ar- the relative acceleration immediately
before the time when vr=0 and ar+ the relative acceleration immediately after the time when vr=0,
we have from (4.1) for the constitutive relation without slip:
M
− P − ma g − ma r − = 0
H
(4.6)
MP
+
− ma g − ma r + = 0
H
Assuming ag to be a continuous function of time for the moment, we get by subtraction:
2M P
a r+ − a r− =
(4.7)
mH
For the system with a rigid-plastic hinge with slip, we find:
M
a r+ − a r− = P
(4.8)
mH
Thus the relative acceleration will change in a discontinuous way, which is of course due to the
discontinuous change of the moment in our constitutive equation.
In the case of the SDOF system with the constitutive relationship in 2.4, the velocity vr as a
function of time will have the appearance shown in Fig.4.3 to the left.
However, we cannot be sure that ag as a function of time makes it possible to satisfy both
equations in (4.6). The first one will of course be satisfied because we have assumed plastic
deformations with vr>0 and thus MA=-MP. However, it may happen that the system goes into rigid
behaviour, i.e. vr=0, in a finite time interval after vr=0 has been passed. Since then also ar=0 and
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therefore MA has the same expression as in (4.4). The constitutive relationship in Fig.2.5 is treated
in the same way, cf. Fig.4.3.
If the ag function is such that (4.4) renders values of MA with absolute values less than MP, the
system behaves in a rigid manner until MA=±MP again. The latter case is illustrated in Fig.4.3 to the
right.
In the further course of events vr=0 might again happen and for instance hysteresis loops, as
illustrated in Fig.4.4, may form. Alternatively, as above, the system in some time interval may turn
into rigid behaviour as described above, when MA does not cause neither plastic behaviour nor slip.
When after slip behaviour the condition θ=0 is reached there are again alternatives. The system
may turn into plastic deformation with MA=±MP or MA may in some time interval vary such that
MA does not cause plastic behaviour. However the latter situation is highly unlikely for ground
motion loading, since it requires simultaneously θ=0 and vr=0.

Fig. 4.3 – Velocity vr passing zero

Fig. 4.4 – Hysteresis loops
These remarks illustrate rigid-plastic dynamics of a SDOF system.
A computer program may easily be written to render a complete time-history analysis of a
rigid-plastic SDOF system. In such a program it may be convenient to consider the ground
acceleration as constant in each time step Δt, equal to average values of the real ag function. If agi
denotes the constant value of ag in time step i for t=ti to time step i+1 for ti+1=ti+Δt we have for
plastic behaviour:
⎡M
⎤
a ir+1 = ⎢ A − a ig ⎥
⎣ mH
⎦
⎡M
⎤
(4.9)
vir+1 = ⎢ A − a ig ⎥ Δt + vir
( MA = ± MP )
⎣ mH
⎦
2
⎡M
⎤ Δt
d ir+1 = ⎢ A − a ig ⎥
+ vir Δt + d ir
mH
2
⎣
⎦
Here, vri and dri are the relative velocity and displacement, respectively, at time t=ti. Similar
notation for ti+1=ti+Δt
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If the case vr=0 happens in the course of a time step this may be split up into two time steps
keeping agi unchanged.
4.3 Multi-degree-of-freedom (MDOF) system
The dynamics of a multi-degree-of-freedom (MDOF) system may be formulated in a very
simple way by means of plastic theory. The method simply consists in choosing the collapse
mechanism and afterwards designing the structure to have rigid behaviour outside the plastic zones
in the collapse mechanism.
The procedure is most adequately described by an example. Consider the plane frame structure
in Fig. 4.5. The mass is supposed to be lumped in the horizontal beams leaving the masses m1,…,m4
to be considered. The collapse mechanism is shown in the figure. There are plastic hinges in the
ends of all beams and in the bottom of the columns. Hinges are normally placed in beams as far as
possible, because ductility is more effectively established in such elements than in a column with a
large compression normal force. The displacements of the system are governed by one parameter
taken to be the top displacement dr, see the figure. All other displacements are determined by the
displacement shape parameter φi=hi/H, where hi is the vertical distance from the ground and H the
total height. Notation is as before, for instance vr and ar are the relative velocity and acceleration at
the top, respectively, and ag is the ground acceleration.

Fig. 4.5. Plane frame. Collapse mechanism. Displacements and inertia forces
The inertia forces from the relative accelerations and the fictitious forces from the ground
acceleration are shown in Fig.4.5.
The dynamical equilibrium equations are derived by the virtual work equation. The virtual
displacements are chosen to be of the same form as the real displacements. The virtual
displacements are characterized by the top displacement δ, cf. Fig.4.5. One equation must be
written for either sign of vr and δ must be chosen accordingly.
We find
δ
−∑ M j − ∑ mi φi2 a r (t)δ − ∑ mi φi a g (t)δ = 0 if v r > 0
H
(4.10)
δ
2
−∑ M j + ∑ mi φi a r (t)δ + ∑ mi φi a g (t)δ = 0 if v r < 0
H
In the first terms on the left-hand side, summation is over all hinges with plastic moments Mj. In
the example j runs from 1 to 10. In the other terms summation is over masses, i running from 1 to 4.
Defining
M*P = ∑ M j
(4.11)
m∗ = ∑ m i φi2

κ=

∑m φ
∑m φ

i i
2
i i
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(4.12)
(4.13)

we realize that (4.10) is completely equivalent to (4.2) and the corresponding equation for vr<0 if
the following substitutions are made:
MP
M*
⇒ *P
(4.14)
mH
mH
a g ⇒ κa g
(4.15)
The parameters MP* and m* are the generalized plastic moment and the generalized mass,
respectively.
This means that in the example the MDOF system may be treated as a SDOF system by
making the substitutions (4.14) and (4.15) in all equations. The result is general in the way that the
dynamical equilibrium equations in rigid plastic dynamics are always equivalent to the equations
valid for a SDOF system although the transformation equations of course may be different.
Notice that the MDOF system must be calculated for an artificial earthquake κ·ag, i.e. the real
earthquake must be scaled up (κ>1) when calculating the MDOF system.
Of course an important task remains, i.e. to make sure that the collapse mechanism chosen
really is the one taking place. This is verified by determining a dynamically admissible stress field
in any point of the structure at any time during the earthquake. How to determine such a stress field
is treated in section 6. When the stress field has been found it must be made sure that the stress field
is safe. This is done by choosing such concrete dimensions and such reinforcement that the yield
conditions are never violated. This final stage might of course change the masses assumed in the
previous calculations. Thus iteration may be necessary.
5. DESIGN SPECTRA
For rigid-plastic behaviour of the SDOF system the governing equation for vr>0 is (4.2), i.e.
M
a r = − P − a g (v r >0)
(5.1)
mH
For vr<0 the sign is changed in the first term of the right hand side.
The parameter MP/(mH) has the dimension of an acceleration and, as described in section 4.2,
this parameter is equal to the absolute value of the ground acceleration at the onset of plastic
behaviour. We shall introduce the notation
M
ay = P
(5.2)
mH
for this quantity. Thus, (5.1) is written
a r = −a y − a g (v r >0)
(5.3)

Imagine now that we have determined vr and dr for a specific earthquake and for a number of ay
values. Imagine further that for each value of ay we record the maximum absolute value of dr, which
we name dmax. We then may draw a curve as in Fig. 5.1 giving dmax as a function of ay for the
particular ground motion considered. This curve is named the design spectrum or displacement
spectrum for the particular record considered. Of course, dmax=0 when ay is larger than or equal to
the maximum value of the absolute value of the ground acceleration, the so-called peak ground
acceleration (PGA).
The curve is valid for any SDOF system with the same value of ay.
Notice that the design spectrum has been drawn such, that the maximum value of dmax does not
occur for ay=0, but for a slightly larger value. Most recorded earthquakes give rise to this strange
phenomenon. That ay=0 renders a finite value of dmax might be expressed in the following way: An
earthquake may be carried by the resistance of the mass only. Of course a structure with ay=0
would be useless in many other respects, for instance for carrying statical loads or resist P-Δ effects,
cf. section 7. When ay=0 we have according to (5.3), ar=-ag. With the same initial conditions for ar
and ag this means that the relative displacements equals the ground motion with opposite sign. Thus,
in the design spectrum one may read off the maximum value of the absolute value of the ground
displacement, namely the dmax – value for ay=0.
Notice also that in many cases there will be two possible solutions for a given dmax. Which one
to be chosen depends on the behaviour of the possible structures for other loads.
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Fig. 5.1 – Maximum displacement dmax as a function of ay=MP/(mH) for a SDOF system
If similar curves are drawn for other earthquakes for which the structure has to be designed, we
may draw the envelope curve giving dmax as a function of ay. If dmax is fixed by specifications, the
required ay may be immediately read off in the design spectrum curve.
Notice that if a given accelerogram, to be included in the design spectrum, has to be scaled up
or down by a factor, say α, this may be done by scaling up or down the dmax curve by a factor α in
both dmax – and ay – directions. This is immediately recognized by multiplying both sides of
equation (5.3) by the factor α.
How to design the structure when ay has been chosen without making time-history analyses is
described in section 6.
The idea of introducing design spectra in rigid-plastic theory was introduced by Paglietti and
Porcu [3] and independently by Marubashi et al [5].
The design spectrum developed for the SDOF system may be used also for MDOF systems.
The valid equation for vr>0 is, according to section 4.3,
a r = −a *y − κa g (v r >0)
(5.4)
cf. the substitutions (4.14) and (4.15). We have introduced the notation:
M*
a *y = * P
mH

(5.5)

Fig. 5.2. SDOF system. Displacement spectrum. Envelope curve, the Sylmar record of the Northridge
Earthquake, 1994 and the N-S component of the JMA record of the Kobe Earthquake, 1995
By dividing both sides in (5.4) with κ, it appears that the quantities dmax/κ and ay*/κ may be
read off the axes of the design spectrum for the SDOF system. If a design spectrum valid for any
MDOF system with the same κ value is asked for, this may be obtained by scaling along both axes
by the factor κ. Then we shall have dmax as a function of ay*.
In Fig.5.2 an example of an envelope curve of two records is shown. Both records have been
scaled up to a PGA value of 1g (g, as usually, the acceleration of gravity). The figure is valid for the
SDOF system and may transformed to an MDOF system as described above.
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6. SEISMIC DESIGN BY PLASTIC THEORY
Let’s imagine that we have fixed the allowed maximum displacement dmax and have chosen a
distribution of plastic moments in the hinges. The distribution must evidently provide the correct
ay* but can otherwise be chosen freely. One should of course aim at some kind of optimum. In
statics it is customary to minimize the reinforcement consumption which, as an extra benefit, gives
some advantages regarding serviceability behaviour, see [1].
Having chosen the plastic moments in the hinges, then, what is left is to make sure that the
structure remains rigid in the regions outside the plastic zones. This task could of course be
accomplished by running time-history analyses for all the earthquakes to be considered, but such
procedure would be very time consuming and cumbersome (although not compared with an elastic
calculation). In engineering simple approaches are preferred whenever possible.
The method suggested is to determine the stress field in the structure by considering only a few
loading cases, namely the following:
1.
Assume that |ag| equals the maximum value of PGA for all earthquakes to be considered
in the design. Consider first PGA in the positive direction and at the same time assume
that vr>0. Determine by means of the virtual work equation the corresponding relative
acceleration parameter ar. In our example in section 4., ar is the relative acceleration of the
top floor. Formula (5.4) and the analogous one for vr<0 (where the sign of ay* is changed)
may be used. When ar is known the acceleration of all masses mi, still referring to the
example in section 4, is known and then the forces on the masses in each floor may be
determined. When these forces are known the entire stress field may be determined. If
some statical indeterminacy is present a corresponding number of sectional forces are
chosen freely.
2.
The same calculations as in 1) are carried out for vr>0 but PGA in negative direction
3.
Same as 1) but now vr<0 together with PGA in positive direction
4.
Same as 1) but vr<0 together with PGA in negative direction.
If the constitutive behaviour is with slip, the virtual work equation is established with plastic
moments equal to zero, i.e. ay*=0. In this case the sign of vr is not important.
The procedure described will be on the safe side because the combinations of ±PGA with the
two possible signs of vr do not necessarily take place in reality. However, this built in extra safety
does not in any way spoil the large economical advantages of using plastic theory.
To return to our example in section 4, the inertia forces Fi on each mass equals (Fi positive as vr):
Fi = −mi ( a r,i + a g )
(6.1)

These forces must be equilibrated by forces delivered by the system to the masses, i.e. dynamic
equilibrium is obtained by letting the forces (6.1) act on each floor and then perform a normal
statical analysis.
In the example we have a r,i = φi a r = φi ( m a *y − κa g ) leading to
Plastic Behaviour: Fi (t) = mi ⎡⎣ ±φi a *y − a g (t) (1 − φi κ ) ⎤⎦

(6.2)

Slip Behaviour:

(6.3)

Fi (t) = − mi a g (t) (1 − φi κ )

In (6.2) the sign plus in front of φi·ay* is valid for vr>0 and minus for vr<0.
Thus in (6.2) vr>0 must be combined with ag=±PGA (plus and minus) and vr<0 similarly with
ag=±PGA. In (6.3), ag=±PGA.
This leaves altogether 6 loading cases to be considered:
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⎧
⎧⎪a g (t)=+PGA
⎪ v r >0 ⎨
⎪⎩a g (t)=-PGA
⎪
•Plastic behaviour ⎨
⎧⎪a g (t)=+PGA
⎪
v
<0
⎨
r
⎪
⎪⎩a g (t)=-PGA
⎩
⎧⎪a g (t)=+PGA
•Slip behaviour ⎨
⎪⎩a g (t)=-PGA
7. P-Δ EFFECTS
Until now we have tacitly assumed, that the equilibrium equations are written for the
undeformed geometry. This might, of course, lead to unconservative results for structures loaded
close to instability. This may be the case for instance for frames with large normal compression
forces. Therefore, it is necessary to be able, at least roughly, to estimate the effect of change of
geometry.
Let’s again use the plane frame as an illustration. From classical beam column theory it is well
known that the effect of change of geometry may be taken into account by adding a fictitious
external moment per unit length ±Ndu/dx, the sign depending on the sign convention used. Here, N
is the normal force, u the transverse deflection and x is the coordinate along the beam axis. It may
then be shown, that for a column with constant normal force N, the external moment for any
selected length is statically equivalent to two opposite transverse forces at the ends equal to Nψ, ψ
being the inclination relative to the beam axis of a straight line connecting the end points of the
length considered. The result is independent of the actual deflection shape along the length. In Fig.
7.1 the result is illustrated for a column with length L.

Fig. 7.1. P-

effect. Single column with constant normal force

For the case of the plane frame in Fig. 4.5, the sum of the axial column forces between two
consecutive floors is statically determined. It is found, that the horizontal forces to be added in each
floor, to take into account the change of geometry, is:
d
(6.4)
Fi = mi g r
H
As before mi is the mass at floor number i, g the acceleration due to gravity, dr the relative
displacement at the top floor and H the total height of the frame. Thus, if mi is constant, Fi is also
constant. Formula (6.4) is of course only valid for the collapse mechanism chosen. If there is no
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increase of deflection (drift) between some floors (rigid floors), then these floors do not contribute
to the transverse forces. In any case the result in (6.4) will provide the forces to be added.
When the set of additional horizontal forces have been determined, it is easy to include them in
the virtual work equation furnishing the dynamical equilibrium equations of the system considered.
It should be mentioned that a design spectrum valid for any ay or ay* can not be established
when P-Δ effects are included. This is due to the fact, that the extra terms in the dynamical
equilibrium equations depend on the displacements dr, which means that the equations can not be
solved once and for all on the basis of the knowledge of only ay or ay*.
Thus an evaluation of the P-Δ effects must be carried out as a supplementary investigation after
the design procedure described above has been carried out. If the displacement criterion is
substantially violated by the P-Δ effect, the lateral resistance must be increased and a new
calculation has to be done.
8. EXAMPLES
Example 8.1
In this example we consider again the plane frame shown in Fig. 4.5. We want to design this
structure under the condition that dmax is limited to 2.5% of the total height (i.e. inter-storey drift is
limited to 2.5%)
The collapse mechanism is chosen to be the one shown in Fig.4.5 for the reasons already stated
in section 4.3.

Table 8.1.1. Data for the plane frame in Fig. 4.5
Floor i
1
2
3
4

Mass, mi (ton)
50
50
50
50

Height, hi (m)
4
7
10
13

φi
0.31
0.54
0.77
1.00

In table 8.1.1 the mass in each floor (in ton) has been given together with the distance hi from
the ground. The parameter φi=hi/H, H=13m being the total height, can then be calculated.
We may now calculate the parameters m* and κ by means of formulas (4.12) and (4.13),
respectively. We find
m∗ = ∑ mi φi2 = 98.82ton
and
κ=

∑m φ
∑m φ

i i
2
i i

= 1.32

The maximum value of the top floor displacement will be
2.5
2.5
d max =
⋅H =
⋅13 = 0.33m
100
100
The design spectrum is the one already given in Fig.5.2. In Fig. 8.1.1 it has been shown again
being scaled up along the dmax–axis by the factor κ=1.32. It has not been scaled up along the ay–
axis. This means that along the ay–axis we read off ay*/κ, cf. the affinities described in section 5.
Now we may use Fig 8.1.1 to read off the ay*/κ value which is found for dmax=0.33m. It appears
that there are two values possible. We choose the largest one which is 4.51m/s2. It should be added
here that in practice the design spectrum for a large number of earthquakes for the actual building
site will be monotonic in the major part of the spectrum and thus only render one value of ay*/κ for
a given dmax.
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Figure 8.1.1 – Scaled Sylmar and JMA records
Thus, for the MDOF system considered we have ay*=1.32·4.51=5.95m/s2.
Then by the formula (5.5)
M*P = a *y m*H = 5.95 ⋅ 98.82 ⋅103 ⋅13 = 7648kNm
The parameter MP* is defined by formula (4.11). Any distribution of plastic moments in the
structure leaving the right sum according to (4.11) can be used. We make the choice that all plastic
moments in the beam ends are equal to M and that the plastic moments in the base of the columns
are a factor X times greater, i.e. X M. Then M may be determined by the equation:
M*P = 7648kNm = 8M + 2XM
providing
7648
M=
kNm
8 + 2X
Now the moment field is partly known, namely the moments in the plastic hinges. To
determine the entire moment-field we use the loading cases described in section 6 together with the
corresponding formulas (6.2) and (6.3) for the inertia forces in the different floors.
The loading cases are repeated in Fig. 8.1.2. The PGA is 1g, since both earthquakes used to
define the design spectrum have been scaled to PGA equal to 1g.
The horizontal loads in each floor have been determined by means of the formulas (6.2) and
(6.3)
The forces in the 6 loading cases are given in table 8.1.2, positive values means force in the
direction to the right.
The gravitational load is assumed to be uniformly distributed along the beams. Then, the load
is found to 81.8kN/m. When X has been selected the moment field is statically determined.
In Fig. 8.1.3 the moment field in the beams is shown for X=4. The maximum positive moment
slightly exceeds the plastic moment M, but only by 9%. If this is to be avoided, a yield hinge must
be chosen somewhere in the beam in stead of in the ends of the beam. The correct position is
determined by simple statics.
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Fi (t) = mi ⎡⎣ +φi a *y − PGA (1 − φi κ ) ⎤⎦

Mechanism
in the
positive
direction

PGA

Fi (t) = mi ⎡⎣ +φi a *y + PGA (1 − φi κ ) ⎤⎦
PGA

Plastic
Behaviour
Fi (t) = mi ⎡⎣ −φi a *y − PGA (1 − φi κ ) ⎤⎦

Mechanism
in the
negative
direction

PGA

Fi (t) = mi ⎡⎣ −φi a *y + PGA (1 − φi κ ) ⎤⎦

PGA

Fi (t) = − mi PGA (1 − φi κ )

Slip
behaviour

The stress
field depends
only on the
direction of
the ground
acceleration

PGA

PGA

Fi (t) = + mi PGA (1 − φi κ )

PGA

PGA

Fig. 8.1.2 – Loading cases to determine the complete internal force field
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Table 8.1.2. Loading at the different floors in the six loading cases (forces in kN)
Plastic Behaviour
Floor

Mechanism in
the positive
direction

Slip
Behaviour

Mechanism in
the negative
direction

4
3

455
237

141
221

-140
-221

-455
-237

157
8

PGA
-157
-8

2
1

18
-200

302
383

-302
-383

-18
200

-142
-291

142
291

+PGA -PGA +PGA

-PGA

+PGA

81.8 kN/m

-

+478kNm

-478kNm

+

Mmax

Fig. 8.1.3 – Moment field in the beams for X=4
The final moment field, of course must be determined as the envelope moment curve of all six
loading cases. The result is shown in Table 8.1.3.
Table 8.1.3. Plastic moments (kNm) in the columns
Column

Cross-section

X=4

X=6

4th Floor

Top
Bottom
Top
Bottom
Top
Bottom
Top
Bottom

478
267
745
763
680
1349
871
1912

382
300
554
954
571
1636
1253
2294

3rd Floor
2nd Floor
1st Floor

The required rotation capacity is θP=dmax/H since the plastic rotation in all hinges is equal to
the maximum inclination of the columns. Thus, the required rotation capacity is
0.33
θP =
= 0.025 (required)
13
With the notation of section 3 we assume η=0.1 and h=0.5m for the beams. The maximum
shear force in the beams is (X=4)
1
2 ⋅ 478
V = ⋅ 81.8 ⋅ 6 +
= 245.4 + 159.3 = 404.7kN
2
6
According to formula (3.6) the plastic zone length is
478
Δl1 = 0.25 ⋅ 0.50 + 0.1 ⋅
= 0.13 + 0.12 = 0.25m
404.7
32

If εu=10% formula (3.9) renders the rotation capacity
10 ⋅10−2 ⋅ 0.25
θP =
= 0.025
2 ⋅ 0.5
Thus, there is enough rotation capacity in the beams. The rotation capacity of the columns is
checked in the same way.
The behaviour of the structure designed according to rigid-plastic dynamics has been compared
with an elastoplastic time-history analysis. Good agreement may of course only be expected when
the basic assumption of rigid-plastic theory, namely that the elastic deformations are small
compared to the plastic deformations, is fulfilled. This means that the ay – and ay*/κ – values must
be in the lower part of the interval in the design spectrum. In the present example we are around the
midpoint of that interval.
The elastic-plastic analysis has been carried out by the standard FEM program SAP2000 [8]
for the first 15 seconds of the accelerograms used in the present example, these accelerograms being
scaled up to the PGA equal to 1g as mentioned above. The hysteresis model was the so-called pivot
hysteresis model [7]. The damping matrix was set proportional to the stiffness and mass matrices in
such a way that the damping ratio of the first mode was 5%. The stiffness of the sections was
calculated on the basis of cracked sections and on the basis the necessary reinforcement to carry the
stress field above. The period of the structure was then T=0.55s for X=4 and 0.57s for X=6.
d(m)

JMA record

0.40
0.30
0.20
0.10

t(s)

0.00
-0.10

6

8

10

12

14

-0.20
-0.30

d(m)

Northridge record

0.40
0.30
0.20
0.10

t(s)

0.00
-0.10

2

4

6

8

10

Rigid-plastic

-0.20

SAP X=4

-0.30

SAP X=6

Fig. 8.1.4 – Comparison between rigid-plastic and elastoplastic time-history curves for the top
displacement dr=d.
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The time-history curves for the top floor displacements dr=d are shown in Fig. 8.1.4. The result
of the rigid-plastic analysis is astonishingly close to the elastoplastic one. Only in the beginning
there is some discrepancy, which is due to the elastic energy present at the onset of plastic
behaviour in the elastoplastic model. The dmax assumed in the rigid-plastic design is perfectly
reflected by the elastoplastic calculation giving only about 10% higher dmax. Notice also that the
elastoplastic results are practically the same for X=4 and X=6, which is due to the fact that both
designs are based on the same collapse mechanism and energy dissipation capacity.
These results are indeed encouraging and stimulate to further investigations of the merits of
rigid-plastic analysis.
Example 8.2
In this example we consider the 12-storey reinforced concrete frame shown in Fig.8.2.1. It has
two vertical planes of symmetry. The designations of the columns are indicated in the figure.
In buildings with many storeys it is customary to construct several storeys as identical units.
Here, we imagine the 3 upper storeys to be identical. Then, in an elastoplastic calculation for such
buildings one may realize that the plastic hinges in the upper floors are formed only for large
deflections or not at all. In rigid-plastic theory this is reflected in the way that usually it is more
economical to let the upper storeys remain rigid in the collapse mechanism.
Thus in this example the 3 upper storeys are assumed rigid. This is an estimate; no exact
optimization has been carried out. However, it was shown that of all mechanism of the type
considered, the one used leads to the smallest values of ay*/κ.
The collapse mechanism is shown in Fig. 8.2.2.

H

Fig. 8.2.1. 12 storey frame

Fig. 8.2.2. Collapse mechanism

Besides the rigid storeys the calculation for horizontal ground motion is carried out as in
example 8.1, so in the following we only give the main results with less detailed derivation.
The design spectrum in this example is composed by 4 records: The N-S and E-W ground
motion of the Erzican Earthquake 1992 in Turkey and the N-S and E-W components of the Takatori
record of the Kobe Earthquake 1995 in Japan.
The design spectrum is shown Fig. 8.2.3. All four records have been scaled up to PGA equal to
1g. The SDOF design spectrum has further been scaled up by the factor κ, see below, along the dmax
– axis as in the former example. The ground motions mentioned lead to very severe displacements
because they are asymmetric and dominated by “waves” with long period.
As shown in Fig. 8.2.2 we let H be the distance from the ground to the 9th floor. The height of
floor 1 from the ground is 4m, other storey heights are 3.5m, thus H=32m. Then the displacement
shape vector will be {φi}={0.125 0.234 0.344 0.453 0.563 0.672 0.781 0.891 1 1 1 1}
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The other data necessary are: the mass is assumed uniformly distributed on each floor being
1.2ton/m2. Beams are 8m long.
The maximum displacement is dmax=1.44m corresponding to 4.5% of H=32m. By means of the
design spectrum in Fig. 8.2.3 we read off that ay*/κ must be 2.90m/s2 having chosen the larger one
of the possible solutions.
We find m*=2017ton and κ=1.228. Then ay*=1.228·2.90=3.56 m/s2.
For such building P-Δ effects should be considered, cf. section 7. However, it turns out that
they have only minor influence and therefore have been disregarded in the design by the rigidplastic model. By formula (5.5):
M*P = a *y m*H = 3.56 ⋅ 2017 ⋅103 ⋅ 32 = 230MNm
Then the plastic moments in the hinges may be chosen and after that the entire stress field may
be found by enforcing the 6 loading cases described in section 6 and by choosing enough moments
to make the structure statically determined.
The plastic moments in the hinges are shown in Table 8.2.1. Regarding notation, see Fig. 8.2.1
dmax (m)

1.8
Erzikan N-S

1.6

Erzikan E-W
Takatori N-S

1.4

Takatori E-W
SDOF

1.2
1

Scaled by a factor 1.228

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

ay (g)

Fig. 8.2.3. Design spectrum. Unit along ay – axis is 1g
Table 8.2.1. Plastic moments in the hinges. Notation, see Fig. 8.2.1
BEAMS

MBeam

COLUMNS

Floor 1-3
Floor 4-8

1873
1390

Ground floor
Top of 8th floor

MC,Corner MC,Middle MC,Central
5075
2772

5998
3088

7547
3676

As in the former example we have compared the time-history results using rigid-plastic and
elastoplastic theory, respectively. The latter has been carried out by means of the program Canny
[6]. This software is based on the so called fibre model. We have used a tri-linear model for the
concrete and a bilinear model for the reinforcement. Basic material parameters were concrete
strengths between 36 and 54MPa depending on the storey and yield strength of the reinforcement
steel equal to 490MPa. P-Δ effects were included, but as mentioned above, they had only minor
effects. The fundamental period was found to be 0.71s.
The results of the comparison are summarized in Fig.8.2.4 and Fig.8.2.5.
Fig. 8.2.4 shows the so-called inter-storey drift, i.e. the difference of deflection of neighbour
floors in % of height between the floors, for the Erzikan N-S record at the time t=3.68s. In this case
the Erzikan Earthquake gives the largest displacements. Notice that the maximum inter- storey drift
is found between floor 5 and 6 and equals 4.7%, which is close to the assumption of the rigid-plastic
model, namely 4.5%.
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Floor 12
Floor 11
Floor 10
Floor 9
Floor 8
Floor 7
Floor 6
Floor 5
Floor 4
Floor 3
Floor 2
Floor 1
%
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Fig. 8.2.4. Inter-storey drifts of the building. The time is t=3.68s of the Erzikan N-S record

d (m)

Displacement-history

0.8
0.6
0.4
0.2

t(s)

0
-0.2 2

4

6

8

10

12

14

16

-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2

Fibre model

-1.4

Rigid-plastic model

Fig. 8.2.5. Displacement history obtained by rigid-plastic and fibre model, respectively.
Takatori N-S record.
Finally in Fig. 8.2.5 the displacement d at the top floor of the building is shown as a function of
the time for the rigid-plastic model and fibre model, respectively. The Takatori N-S record was used
in this case. Again the agreement between the maximum displacements is very good.
The overall conclusion is the same as in Example 8.1. The results of the rigid-plastic model are
very encouraging and stimulates to further investigations.
9. CONCLUSIONS
In this paper a theory of plasticity has been developed for seismic design of reinforced concrete
structures. The method is, of course, intended for the ultimate failure state taking place during an
extremely rare earthquake. The serviceability limit states must be dealt with by other methods.
The method has been described by means of plane frame analysis, but in principle the method
is general.
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The basis of the theory is to choose a kinematically possible failure mechanism and to make
sure that the part of the structure outside the plastic zones remains rigid at any time during an
earthquake. The latter problem is solved by the lower bound theorem of plastic theory.
The rigid-plastic theory is, of course, only able to predict the behaviour of a structure if the
plastic deformations are large compared to the elastic ones. Besides, plastic theory requires
sufficient ductility. A simple theory of rotation capacity has been described in the paper. It gives
results close to one of the many empirical formulas.
It has been shown that in stead of making time consuming time-history analyses a so called
design spectrum is used to determine the strength demand. Then the entire structure can be designed
by considering only six loading cases, the external forces of which only depend on the parameter ay
and the chosen collapse mechanism.
By using the theory of plasticity large savings in material consumption are possible, much
greater than for statical loads. This is due to the fact that resonance phenomena are excluded
because excessive oscillations are quickly damped out by plastic deformations.
In a few cases time-history analyses for structures designed by the theory have been compared
with time-history analyses using elastoplastic theory. The comparisons have shown that rigid-plastic
theory renders peak values of displacements in close agreement with the elastoplastic analysis.
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Резюме
България и българския народ са изправени пред едно дълго чакано предизвикателство заемане на полагащото им се място в семейството на европейските народи и Европейския
съюз. Страната дала на Европа и света едно изключително богатство - азбуката на светите
братя Кирил и Методий ще заеме своето достойно място в семейството на Европейските
държави. Този дългоочакван и желан акт, освен чисто политическите и житейски
предизвикателства пред страната, поставя пред българските специалисти в областта на
строителството редица чисто технически и технологични изисквания и предизвикателства.
Те ще бъдат обект на разглеждане в настоящия доклад. Последователно ще бъдат изложени
онези изменения, които трябва да реализират бързо и без забавяне дейците на българската
строителна наука и практика, за да гарантираме своето успешно включване в семейството на
европейските строители и за осигуряване на просперитета на нашия бранш.
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Yatcho Ivanov
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Abstract
Bulgaria and Bulgarian people are exposed in front of one long-awaited challenge – the
occupation of their belonging place in the European family and EU. The country, which give to
Europe and to the World one new alphabet – the alphabet of brothers St. Cyrill and St. Methodius and
have produced the new Slavonic culture will take her belonging merit place in the family of the
European countries. This long-awaited and desirable act which will put political and living challenges
to our country will put for the Bulgarian civil engineers cleanly technical and technological
requirements and challenges. These requirements and challenges are the object of the paper.
Successively will be introduced these changes, which have be realized as quick as possibility by the
representatives of the Bulgarian civil engineering science and practice to guarantee their successful
inclusion in the family of the European civil engineers and to take sure the success of our branch.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
България е на прага на едно дългоочаквано събитие – заемането на полагащото й се
място в семейството на европейските народи, т.е. в европейския съюз. С този акт страната ни
ще заеме своето достойно място в семейството на Европейските държави. Тя много преди
днешните водещи държави в Европа е внесла своя принос за развитието на нашия континент,
тъй като е дал на Европа и света едно изключително богатство – азбуката на светите братя
Кирил и Методий, с която е поставено началото на славянската култура. За България, както и
за всички новоприети членки, присъединяването към ЕС е голямо предизвикателство не само
от цивилизационна гледна точка, но и поради точа, че се създава предпоставка да участваме
в установяването на Европейския съюз като нов тип държавно образование. В случая не е от
значение дали ЕС ще бъде федерация, обединена Европа или ще формира нов тип държавна
формация. За всички нейни членове е от съществено значение именно обединението на
Европейските държави с основна цел просперитета на европейските народи и изграждането
на силна икономика, чрез която тя да играе ролята на силен световен играч. Tук трябва да
подчертаем и факта, че укрепването на Обединена Европа не е възможно без изграждането
на европейска идентичност.
Днес, броени дни до нашето евентуално присъединяване към ЕС, ние, гражданите на
България трябва ясно да разберем и да оценим какво означава да сме граждани,
едновременно на България и на Обединена Европа. Трябва ясно да се разбере, че в процеса
на глобализация укрепването на ЕС не си поставя за цел да понижи ролята на националното.
Неговата цел е обединяването на нациите и на държавите, да е съпроводено със стимулиране
на цивилизационното и националното своеобразие, култура, регионалната и етническа
специфика на местните традиции. Националностите и етносите не изчезват, Обединена
Европа се стреми да създаде условия за просперитета на всички европейски страни,
националности и етноси. В този контекст следва да оценим и предизвикателствата, които се
поставят пред нас – участниците в строителния процес.
2. НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА XXI ВЕК – НОВИ ИЗИСКВАНИЯ
„Инженерът символизира развитието на двадесетия век. Без неговите гениални и
значителни приноси, които той направи в проектирането, технологиите и производството, от
материална гледна точка, нашето съществуване, нашия съвременен живот никога не би
достигнал днешния стандарт”. Това са думи на Алфред Слоон, който от колежанската
инженерна степен изминава блестяща кариера до президентското кресло на General Motors.
Техниката не само издига материалната култура на обществото, но допринася за
удовлетворяване на лични потребности на неговите членове. Така биха могли да се тълкуват
думите на Херберт Хувър – минен инженер, който израства до президент на САЩ. Той
отбелязва: „това е велика професия. Тук очарованието от фикцията на въображението
изплува чрез използването на науката и чертежа на хартия. След това то преминава през
реализацията с камък или метал или енергия. По такъв начин то носи работа и домашно
огнище за човека. Така повишава жизнения стандарт и подпомага комфорта на живота. Това
е голямата привилегия на инженера.” [1]
Техниката е изкуство и наука за производството, която заедно с възпроизводството
(размножаването) е най-фундаменталната човешка дейност. Като практическа дейност тя
доминира за възхода на цивилизацията. Дори руините, паметниците по целия свят
демонстрират гениалността на старите майстори строители. Дейностите в областта на
техниката, науката и индустрията дават резултати, които генерират изисквания и в същото
време допринасят за технологичния процес (фиг. 1). В приносите за развитие на обществото,
строителните инженери (тук имам предвид всички инженерни специалности в областта на
строителството) трудно могат да бъдат надминати. Те планират, проектират, конструират,
ръководят, поддържат и възстановяват инфраструктурата на заобикалящите ни системи,
които имат решаващо значение за оцеляването на човешкия роди за жизнените екологични
системи. Още в началото на XXI век строителните инженери трябва да разберат, че техните
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технически умения трябва да се допълнят повече от всякога с още други умения – такива
като критично мислене, комуникативност и управление [2]. Въпреки че и през XXI век
строителното инженерство ще продължи да бъде жизнена и престижна професия, нейната
работа, свързана с професията ще се изменят драматично.

Фиг. 1. Динамика на технологията, основана на знанието
Какво ще бъде строителното инженерство в XXI век?
Строителните инженери трябва да са в състояние да гледат в перспектива за да се
включат в решаването на най-важните проблеми на шест главни инфраструктурни системи
(фиг. 2), с които строителното инженерство въздейства върху обществото и естествената
природна среда.

Фиг. 2. Главни инфраструктурни системи
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Днешните условия бяха предсказани още през 1987 г. [2] и се характеризират с:
1.
значителни изменения в икономиката;
2.
производството процентно свива своето участие в икономиката, но не загубва
значението си;
3.
работната сила нараства, но в повечето случаи се състои от по-възрастни хора и
навлизане на малцинствата;
4.
работните места в обслужващата индустрия изискват ново квалификационно ниво.
Прогнозите, публикувани през 1997 г. за работната сила през 2020 г. показват, че
скоростта на технологичните изменения в производството ще нараства и работната сила ще
продължи своята етническа диверсификация [3]. Въздействието на тази тенденция върху
строителното инженерство, включително и това как да се приспособят новите технологии
към инфраструктурните системи, как да се приспособят към глобалните промени на
природната среда и как да се отговори на големите различия в работната среда следва да се
оценят внимателно за да сме подготвени за успешно участие в стопанския живот на
глобализиращия се свят. В тази връзка е уместно да отбележим, че строителните инженери
трябва да познават цялата налична информация за професионалните тенденции и новостите в
кариерата. Тенденциите, определени от Центъра за изследване на кариерата в Университета
във Ватерло (Канада) включват [2]:
•
големи изменения в работните места;
•
динамичен и силно изменящ се пазар на труда;
•
значително по-ниска стабилност на заетостта, край на доживотното работно място;
•
организациите (работодателите) няма да поемат отговорност за развитието на
служителите (работниците) си;
•
индивидите ще са длъжни да носят отговорност за кариерата си;
•
обедняването и разслояването в обществото ще редуцира възможностите за
подпомагане на развитието на кадрите;
•
съвместните предприятия (joint venture) ще откриват възможности за
предприемачите;
•
малкият бизнес трябва да се конкурира международно;
•
ще нараства необходимостта от компютърна грамотност.
Анализът на опита от изминалите пет години на новия век показва, че инженерната
кариера все по-силно ще се влияе от технологичното, икономическото и социално развитие.
Също така глобалното състояние на бизнеса ще оказва огромно влияние върху инженерите.
Нарастването на населението на земята и ръста на жизнените стандарти ще поставят нови
изисквания пред инфраструктурата и околната среда – предстоят големи изменения в бизнес
практиките и управлението (табл. 1), които ще рефлектират върху дейността на строителните
инженери. Отбелязаното участие в табл. 1 показва необходимостта от формирането на нов
тип строителен инженер. Както е добре известно в миналото строителното инженерство бе
разглеждано преди всичко като техническа област. В бъдеще техническата основа на
строителния инженер ще се запази. Новият тип строителен инженер ще има нужда от
допълнителни умения, които да му позволят да комуникира по-добре, отколкото в миналото
и да има успех в бързопроменящата се бизнес и политическа среда.
Най-добре дейностите, които ще извършва инженерът на XXI век са илюстрирани на
фиг. 3. Както се вижда освен чисто техническите умения, той трябва да изпълнява още
редица специфични дейности като ръководител и работодател.
Качественото изпълнение на тези му дейности изисква и съответната подготовка. Тук ще
си позволя да приведа резултатите от изследването, извършено от университетите и
Американското дружество на строителните инженери (ASCE) относно това, как инженерите
трябва да се подготвят за предизвикателствата на XXI век. На основата на това изследване
Акредитационният борд на инженерството и технологиите (ABET) включва следните
изисквания [4]:
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Таблица 1
Бъдещи правителствени и бизнес тенденции и участието на строителния инженер
Тенденции
Глобализация
 глобална икономика;
 неотложни комуникации;
 културна интеграция;
 работа и емиграция.
Популация и развитие
 устойчиво развитие;
 нарастване на населението;
 потребителски нужди.
Технология и знание
 ускорение в изменението
технологиите;
 напредък на знанието;
 дифузия на знанието;
 зелени технологии.
Правителство
 триумф на демокрацията;
 приватизация;
 партньорство.
Социални изменения
 справедливост и бедност;
 мултикултурализъм;
 интернационализация;
 обществено здраве;
 социално напрежение.

Участие на строителния инженер
Драматични изменения в строителната
кариера, бизнеса и пазара.

Повече работа в областта на
усъвършенстване на инфраструктурата,
управление на околната среда, предпазване
от загуби при бедствия
Клиентът може да има трудности при
заплащане на труда в някои случаи.
Строителните инженери трябва да се
на адаптират към новите технологии и методи
на работа.

Организацията в строителното
инженерство и индустрия ще се изменят за
да улеснят адаптирането към нарасналата
пазарна конкуренция.
Строителните инженери имат
възможност да отговорят на социалните
нужди, те могат да развият проектирането и
управлението на плановете, които
удовлетворяват нуждите на хората и
едновременно да задоволяват държавните и
частните клиенти.
Бизнес
Бизнесът и управлението ще се изменят
 изменение в градиента на акселерация; бързо.
Строителният инженер трябва да бъде
 интернационализация;
гъвкав и да продължи да изучава новите
 e-търговия и бизнес към бизнес
насоки на бизнеса и възможностите за
 сливания и разделяне;
работа.
 вертикална интеграция;
 екологичен бизнес.
Работа
Работното място ще се изменя
драматично.
 екипи
Строителните инженери и другите
 нови и различни работници;
професии не ще бъдат привързани към никой
 край на 8-часовия работен ден;
 изменения в работното място (навик пазар, но трябва да демонстрират, че техните
умения са ги подготвили за производство на
да се работи навсякъде).
висококачествени продукти и услуги.
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Фиг. 3. Дейности в строителното инженерство
•
математика, обществени науки и техника;
•
проектиране и ръководство на експерименти;
•
анализ и интерпретация на данни;
•
проектиране на системи, компоненти и процеси;
•
функциониране на мултидисциплинарен екип;
•
идентифициране, формулиране и решаване на инженерни проблеми;
•
професионална и етична отговорност;
•
навици за непрекъснато учене;
•
съвременен мироглед;
•
рационално използване на техниките, уменията и инструментите;
•
интегриран професионален опит.
Както се вижда от посочените изисквания успехът в кариерата на строителния инженер
зависи от много фактори, включително от обучението и теоретичната основа, опита,
мотивацията и не на последно място от късмета. Анкетата, проведена от ASCE сред
новозавършили и практикуващи инженери показва, че строителните инженери имат нужда,
както от фундаментално, така и непрекъснато обучение в инженерството (технологиите),
компютъра и другите важни области на уменията за да се гарантира успешна кариера (фиг.
4). Строителният инженер работи върху инфраструктурни и екологични проблеми, както в
обществения, така и в частния сектор, включително във фирми, местни и държавни органи,
проектантски, екологични и др. организации. Следователно той трябва да изпълнява такива
различни роли като: плановик и адвокат, регулатор, анализатор и проектант като строител,
т.е. той трябва да работи като изпълнител, ръководител в проектирането и строителството, а
така също и като шеф на служба, фирма, обединение и т.н. – новата дейност, в отличие от
много инженерни специалности, е непосредствено свързана с обществото, с изграждането на
бъдещият облик на държавата и съхраняване на екологичното равновесие.
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Фиг. 4. Задължения на строителния инженер
3. ЧЛЕНСТВОТО НИ В ЕС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
Освен посочените изисквания към строителните инженери през XXI век пред нашата
гилдия предстоят нови специфични предизвикателства, свързани с присъединяването на
страната към ЕС [5]. Влизайки в ЕС ние освен инженери с националната си българска
идентичност ще трябва постепенно да изградим своята нова европейска идентичност.
Измененията в нашето самоопределение се съпровождат с нови възможности и права, но и с
нови отговорности.
Първостепенна задача пред нас бе и сега е подготовката изпълнението на Директива
89/106 ЕС. Приетият у нас подход на хармонизация и започнатата такава още от 2000 г. вече
може да се сяита практически за завършена. Тук огромна работа извършиха създадените от
Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Националния
институт по стандартизация (НИС) 11 технически комитети. Сега пред българските власти и
пред нас строителите основна задача е овладяването на тези документи и достигането на
пълно съответствие с директивите на ЕС. Тук следва да отбележим, че много наши
специалисти считат, че не трябва механично да се въвеждат европейските стандарти и
Еврокодовете. Ще споменем само, че известни резерви има към Евростандартите по
сеизмично строителство. Основанията за това са богатия наш опит по отношение на
изчисленията на конструкциите в условията на сеизмично въздействие. Поради това
дискусията по този проблем трябва да продължи с цел да се избере най-правилното решение
за осигуряване сеизмичната устойчивост на зданията и съоръженията. Такова решение ни се
струва особено необходимо тъй като България и Балканския полуостров като цяло се
намират в активен сеизмичен район. Тук няма да се спираме на специфичния за нашата
страна проблем за съхранение на носещата способност и сеизмичната устойчивост на
сградите, подложени на реконструкция на партерните етажи за отваряне на магазини.
Предвижда се системата Еврокод да стане задължителна през 2010 г. за членовете на
Европейския комитет по стандартизация (CEN).
Значителна работа ни престои по изпълнението на Директива 2002/19 на ЕС за
енергийните характеристики на зданията. Приетият от НС Закон за енергийната ефективност
предвижда паспортизация на всички здания, тяхното саниране и изработка на сертификат за
енергийната им ефективност. Решаването на проблема с високата енергоемкост на зданията е
на дневен ред и е един от основните в приетата “Национална стратегия за жилищното
строителство”.
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Обединена Европа има изградена много добра инфраструктура и сериозни компании в
нашия отрасъл, които са с голям опит в конкурентния строителен пазар. У нас имаше
условия да постъпват средства по предприсъединителните фондове. След присъединяването
ще има значителни средства за инфраструктурни проекти. Поради това, пред нас се поставят
редица проблеми и въпроси, чието решение ще гарантира успешното ни участие в единното
европейско семейство:
•
нуждаем се от такива закони и бизнес климат, които да подпомогнат
формирането на нова пазарна бизнес среда;
•
да участваме в създаването на условия за успешна реализация на средствата и
проектите за инфраструктурата, с която ще се включим в интегрираната инфраструктура на
Европа;
•
трябва успешно да се преборим с предпочитанията на изпълнителната власт за
възлагането на изпълнението на големи инфраструктурни и други проекти на чуждестранни
компании. Това може да се постигне само ако успеем да докажем, че нашите специалисти са
способни да разработят и изпълняват инфраструктурни проекти; Усвояването на фондовете
на ЕС е свързано и с готовността на нашите специалисти, фирми и компании да разработват
и представят качествени проекти за участието ни в конкурси за финансиране.
Успешната реализация на нашите строителни инженери зависи от това доколко ще
бъдем в състояние да изпълним изискванията, поставени пред новия тип инженер на XXI
век. Специално за нас в новите условия на членство на страната в ЕС възникват и следните
предизвикателства:
•
изработване на умение за работа в екип. Сред част от нашите колеги е формиран
такъв опит в чисто националните екипи. Сега се поставя задачата за изработване на умения
за работа в международни и чуждестранни екипи. Наред с формирането на тези умения,
българският строителен инженер трябва да преодолее езиковата бариера. Успешното ни
участие в международни екипи, конкурси и проекти е свързано с перфектно владеене поне на
два чужди езика и не на последно място с използването на информационните технологии.
Проведената анкета показва, че част от строителните инженери, особено сред средното и повъзрастното поколение, или не могат или трудно се справят с използването на съвременните
и бързоразвиващи се информационни технологии.
•
важно условие за успешното участие на нашите строителни инженери, особено на
тези от практиката в пазара на труда е умението да се представя на добро ниво
мотивационното писмо (пропозъла) и творческа биография (CV). Без това умение не ще бъде
възможно те да се представят пред чуждите и международните предприятия, фирми и
компании, идващи у нас или търсещи строителни инженери за работа в ЕС и други региони
на света.
•
В страните с положителен демографски ръст и в света като цяло нарастването на
населението (по прогноза на Световната банка в близките 10-15 години населението на
Земята ще нарасне от сегашните 6 милиарда до 10 милиарда души) поставя проблеми за
решаването на жилищния проблем, разширяване и подобряване на инфраструктурата,
комуникациите, снабдяването и разбира се заетостта. У нас, в съответствие с проучването на
Световната банка [6], България, като всички бивши соцстрани и болшинството от
европейските страни, ще има значителни демографски проблеми. Прогнозите сочат, че до
2025 г. намалението на населението у нас ще достигне драстични размери (над 18 %). Тази
перспектива и демографските процеси в днешно време поставя все по-остро въпроса за
работната сила в отрасъла. Следователно ние трябва да намерим решение на проблема, още
повече, че при приемането на страната в ЕС и отварянето за нас на пазара на труда
задържането на квалифицираните строители у нас ще бъде почти невъзможно.
•
Ръководителите в технологичния бизнес, какъвто е нашия строителен, са изправени
пред големи предизвикателства. Те трябва не само да могат да взимат трудни решения по
отношение на използването на технологии, които често са секретни, скъпи и
бързопроменящи с, но и да се ориентират в бизнеса, който действа във висока конкурентния
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международен пазар [7]. В условията на ЕС, строителните инженери и ръководители на
фирми ще са изправени ежедневно пред подобни решения.
•
За нас предизвикателство ще бъде и необходимостта за формиране на корпоративна
култура. Както отбелязва Carlo Ghosu [7] президент на CEO Nissan and Renault,
корпоративната култура е ключът за успех в бъдещия размах на глобалните сливания и
обединения. Значителното корпоративно имущество има определена стойност, но за да се
създаде допълнителна стойност с това имущество са необходими мотивирани служители.
Тази мотивация може да се изгради само на базата на широка гама от здравословна и
динамична корпоративна култури, която трябва да формираме. Проблемът за формирането
на корпоративна култура вече е на дневен ред, но той ще стане особено актуален след
присъединявате към ЕС.
От казаното до тук се вижда, че на нас ни предстои огромна работа и трябва да се
осъзнае, че само по този път можем да формираме у всички нас чувството за европейска
идентичност и да гарантираме своето успешно включване в семейството на европейските
строителни инженери.
4. МЯСТОТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В съвременното индустриално и изграждащо се информационно общество
неправителствените и професионални организации играят, а в бъдеще ще играят още поголяма роля. В най-общ план те се превръщат в мощен коректив на законодателната и
изпълнителната власт. Днес професионалните организации, като неправителствени такива,
вършат много дейности – от организиране работата в професията, непрекъснато обучение до
съгласуването на стандартите, защита на престижа и признаването на инженера и
инженерната професия.
Както отбелязахме в раздел 2 индивидите носят отговорност за кариерата си, т.е. в
случая строителните инженери сами трябва да полагат грижи за своето непрекъснато
обучение и израстване в професията. В тази обстановка неправителствените и
професионалните организации имат задължението да организират курсове, семинари и
конференции, които да привличат гилдията и да допринасят за повишаване квалификацията
на строителния инженер. Тук трябва да споменем, че известните на всички наши
неправителствени организации (БСК, НТССБ, ССКБ, КИИП) изпълняват тази своя основна
задача. За да може обаче, обучението на строителните инженери да привлече всички колеги е
необходимо, както конференциите и семинарите, така и курсовете да се организират
съвместни, а самата реализацията бъде грижа на най-подготвения. Тук е необходимо
засилване на координацията с висшите учебни заведения, добър пример в това отношение е
Българо-германския професионален център в строителство, в който от българска страна
участват БСК, ВСУ „Л. Каравелов” и Ф„СИВ” – Подкрепа.
Значителна роля в новите условия нашите организации ще имат в областта на етиката. В
това отношение все по-голямо значение придобива Кодекса за професионална етика на
инженера, разработен по препоръка на Европейската федерацията на националните
инженерни асоциации (European Federation of National Engineering Associations). Добра
основа за поддържане на етичните норми е и Етичния кодекс на КИИП. Очакваният закон за
Централния професионален регистър на физическите и юридическите лица, извършващи
строителство, също ще има да играе важна роля за предпазването от нелоялна конкуренция и
монополизъм. Ефективността на този закон ще зависи от работата не само на
Конфедерацията на строителите в България (обединяваща работодателските организации в
сектора), но и на неправителствените организации като НТССБ и ССКБ. Важно е този закон
да предвижда паритетно участие на всички неправителствени организации, обединяващи
участниците в строителния процес.
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5. ЗВАНИЕТО „ЕВРОИНЖЕНЕР” И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА „ЕВРОКАРТА”
Както е известно България чрез Федерацията на научно-техническите съюзи от 2004 г. е
член на Европейската федерацията на националните инженерни асоциации (FEANI). Тази
федерация е призната като официален представител на инженерните организации в Европа
от ЕС. Тя си поставя за задача да подпомага развитието на инженерните организации,
представлява и защитава интересите на инженерната гилдия пред органите на ЕС. Тя
единствено има право да присъжда званието „евроинженер” – звание, което дава право на
неговия носител безпроблемно да работи във всички страни на ЕС. За наша радост УАСГ
след труден и задълбочен мониторинг от страна на FEANI получи правото да подготвя
„евроинженери”, а ФНТС със свой специален орган разглежда и предлага на FEANI да даде
званието на български инженер. Сред първите евроинженери у нас са строителния инженер
Елена Христова (работи в Англия) и възпитаника на УАСГ инж. Антонио В. Шопов [8].
Задача на нашите организации е да съдействаме на кандидатите за получаване на това
престижно звание, както и да намерим своето място във формирането на Европейската
мрежа за акредитация на инженерното образование.
Наред с вече утвърдения регламент по присъждането на званието „евроинженер” FEANI
разработва концепция за европейска инженерска професионална карта – „еврокард”. Целта
на въвеждането на тази карта е материализирането и въвеждането на документ,
потвърждаващ (верифициращ) квалификацията на евроинженера. Концепцията за
еврокартата преди всичко е свързана с мобилността на кадрите и е насочена към
прозрачността и признаването на квалификацията и компетентността на инженера [9]. Тази
карта, сега в процес на съгласуване, е в съответствие с наскоро приетата Директива 2005/36
за признаването на професионалните квалификации и с Решение № 2241/2004/ЕС по
прозрачността на квалификациите и компетенциите EUROPASS. Тази карта няма да бъде в
противоречие с документите, издавани в съответствие с националните закони за образование
и квалификация. Очаква се, обаче, тя да бъде важен фактор за улесняване на мобилността на
инженерите не само в Европа, но и в Света.
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Резюме
Европейската Комисия публикува Препоръка на Комисията (Commission
recommendation) от 11 декември 2003 г. за въвеждане и прилагане на Еврокодовете за
проектиране на строителни конструкции и носещи (конструктивни) строителни продукти.
Конструктивните строителни продукти представляват важна част от пазара на строителни
продукти. За да се облекчат производителите и нотифицираните лица за оценяване на
съответствието, техническите спецификации трябва да съответстват на изчислителните
методи, развити в Еврокодовете.
Използването на Еврокодовете трябва да облекчи свободата да се извършват услуги в
областта на конструктивното инженерство и архитектура чрез въвеждане на условията на
хармонизирана система от основни правила. Страните-членки трябва да установят
параметри, използваеми на тяхната територия, т.н. “национално определени параметри”.
Настоящият доклад прави опит за анализ на предизвикателствата и проблемите,
свързани с въвеждането и прилагането на Еврокодовете като стандарти за проектиране на
строителни конструкции. Този анализ е направен на база на участието на автора в Работна
среща за въвеждане на Еврокодовете в новите страни-членки, асоциираните и кандидатчленките на ЕС, която се състоя в гр. Испра, Италия през ноември 2005 г. Като кандидатчленки бяха поканени Хърватска, Турция, Румъния и България. Повдигнаха се много
проблеми, които се оказаха доста сходни в отделните страни.
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Настоящият доклад прави опит за анализ на предизвикателствата и проблемите,
свързани с въвеждането и прилагането на Еврокодовете като стандарти за проектиране на
строителни конструкции. Този анализ е направен на база на участието на автора в Работна
среща за въвеждане на Еврокодовете в новите страни-членки, асоциираните и кандидатчленките на ЕС, която се състоя в гр. Испра, Италия през ноември 2005 г. Като кандидатчленки бяха поканени Хърватска, Турция, Румъния и България. Повдигнаха се много
проблеми, които се оказаха доста сходни в отделните страни.
Поради сложността на Директивата 89/106 за строителни продукти, част от която са
Еврокодовете, към тази Директива са издадени различни допълващи я документи, като
тълкувателни документи, ръководства и специални решения на Европейската комисия. Към
Директивата са издадени 13 ръководства, които засягат различни аспекти на строителните
продукти. Ръководствата нямат задължителен характер, но съдържат ценни указания относно
вижданията на Европейската Комисия по отделни страни на Директивата. Те тълкуват
основни положения като оценяване на съответствието на строителните продукти,
маркировката СЕ, съдържание на опасни вещества, класификационни системи на
строителните продукти и т.н.
По отношение на Еврокодовете интерес представлява Ръководство L за въвеждането и
използването на Еврокодовете. Това Ръководство изразява общото разбиране на Комисията и
страните-членки за използване на Еврокодовете за проектиране на строежите и за
използването на Еврокодовете в хармонизираните стандарти и в Европейските технически
одобрения за конструктивни строителни продукти. В него се дават препоръки за изготвяне на
Националните приложения, съдържащи национално определените параметри. Тези
параметри включват аспекти на безопасността, дълготрайността и икономичността на
строежите. Някои от тях имат цифрови изражения, като например стойности на
коефициенти. Други дават право на избор на процедура, когато в Еврокода са дадени
алтернативни процедури, или разрешения за ползване на някои от информационните
приложения. За всеки национално определен параметър в съответния Еврокод е дадена
препоръчителна стойност, или обхват на стойности, или клас.
В Ръководство L се набляга на виждането на ЕК да се използват препоръчителните
стойности, или да се избират стойности от препоръчан обхват на стойности. Необходимо е
също да се отчита изискването за съгласуваност на национално определените параметри,
определени в различните Еврокодове и техните части. Страните-членки се поощряват да
съдействат за намаляването на случаите, при които препоръките за стойност или метод не се
приемат като техни национално определени параметри. Чрез избора на едни и същи
стойности и методи, страните-членки ще увеличат ползите от съвместното използване на
Еврокодовете в цяла Европа. Изключение от тези препоръки правят, разбира се,
натоварванията, определени от климатичните въздействия (сняг, вятър, сеизмични
въздействия, обледяване и пр.)
Съгласно Препоръка на Комисията (Commission recommendation )от 11 декември 2003 г.
за въвеждане и прилагане на Еврокодовете за проектиране на строителни конструкции и
носещи (конструктивни) строителни продукти, страните-членки са задължени да
нотифицират в Европейската Комисия своите Национални приложения. Те също са длъжни
по изискване на Комисията да променят своите Национално определени параметри, за да се
намалят до минимум различията. Използването на Еврокодовете трябва да облекчи
свободата да се извършват услуги в областта на конструктивното инженерство и архитектура
чрез въвеждане на условията на хармонизирана система от основни правила.
Органът на Европейската Комисия, който е натоварен със задачата да събира, обобщава
и публикува Националните приложения на страните-членки е Joint Research Centre
(Обединен център за развитие) в гр. Испра, Италия. На територията на JRC се намират седем
научни института към Европейската Комисия. Единият от тях е ELSA (European Laboratory
for Structural Assessment), (Европейска лаборатория за изследване на конструкции), в която се
правят изследвания предимно върху сеизмичното поведение на конструкциите. Там се
правят натурни изпитвания на сгради, проектирани по Еврокод. За напред JRC ще играе все
49

по-съществена роля за хармонизацията на Еврокодовете в цяла Европа. Там ще се събира
база данни с Националните приложения, съдържащи национално определените параметри за
всички европейски страни. Също там ще се събират мнения по всички части на Еврокодовете
и ще се съставят предложенията за изменение на частите на Еврокодовете при бъдещата им
ревизия. В JRC ще се изработва стратегия за обучение по Еврокодовете, както и стратегия за
популяризирането им в Европа и извън Европа. Ще се организират и популяризират
семинари, работни срещи и други форми на национално и европейско ниво.
През м. ноември 2005 г. в Испра се състоя Работна среща “Въвеждане и прилагане на
Еврокодовете като стандарти за проектиране на строителни конструкции”. Срещата беше
организирана от JRC съвместно със CEN/TC 250 и на нея бяха поканени представители на
отговорните за въвеждането на Еврокодовете институции и на националните организации за
стандартизация от новите страни-членки и кандидат членки. От страна на CEN/TC 250
участваха проф. Босенмайер – Председател на CEN/TC 250, проф. Галванесян – ръководител
на Подкомитет 1, проф Седлачек - ръководител на Подкомитет 3, проф. Калгаро –
ръководител на Подкомитета по мостове и др. От изнесените презентации стана ясно, че
проблемите в отделните страни са много сходни.
По принцип етапите на въвеждане на Еврокодовете като национални стандарти,
препоръчани от Европейската Комисия са следните:
• период за въвеждане като национален стандарт от страните-членки, който е 6 месеца
от момента, в който стандартът е публикуван от CEN като EN
• период за превод, който е 12 месеца
• период за “национално калибриране”, който е две години. Той включва уточняване
на национално определените параметри и нотифициране на Националното
приложение в JRC, като орган на ЕК
• период на съвместно действие на пакета Еврокодове с националните Норми за
проектиране, който би трябвало да продължи най-много три години.
Като резултат от тези периоди, всички противоречащи национални стандарти и Норми
за проектиране трябва да бъдат отменени най-много 5 години след публикуване на
съответния пакет.
Тук е мястото да се изясни понятието “Пакет от Еврокодове”. Цялата система се състои
от 58 части (за сега). Съгласно Ръководство L, отделните части се групират в пакети за
проектиране на различни видове конструкции, например сгради, мостове, силози и
резервоари, кули и мачти и пр.
Частите на EN 1990, 1991, 1997 и 1998 не се явяват като пакети, но са необходими за
всеки пакет за проектиране на конкретни конструкции от конкретни материали.
Целта на определянето на пакети от стандарти е да се получи цялостна система,
например за проектиране на стоманобетонни конструкции на сгради, която да може да
обхване цялостното проектиране. От друга страна оформянето на пакета дава възможност да
се определи обща дата за отмяна на противоречащите национални стандарти. Под
“противоречащи национални стандарти” се разбират стандарти или норми, чието
съдържание се покрива с това на съответния пакет Еврокодове. За да се пристъпи към
отмяна, трябва да бъдат преработени националните разпоредби така, че да се позволи
законното използване на Еврокодовете.
Целият този процес е разписан систематизирано в Ръководство L, но всъщност
изпълнението му е много трудно и свързано с много проблеми, които бяха споделени на
Работната среща в Испра.
Общо взето проблемите могат да бъдат групирани най-основно като:
• съпротива от страна на практикуващите проектанти
• проблеми при финансирането
• проблеми при обучението
Относно първата група проблеми, беше отчетено, че реално практикуващите проектанти
предпочитат да проектират по националните норми. Беше направен анализ, че в страните, в
които националната система за проектиране е комплексна и с традиции, съпротивата към
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Еврокодовете е по-голяма. Така е например в Италия, във Великобритания, в Германия и пр.
Мисля, че България също може да се причисли към тези страни. В някои от новите страничленки, като прибалтийските например, почти няма национални норми за проектиране. Те са
проектирали дълго време по съветските СНИП –ове, които през 90 – те години са отменени.
В презентацията на Латвия беше отчетено, че като нов член на CEN, те формално въвеждат
всички европейски стандарти, в това число и Еврокодовете, но това не значи, че реално се
използват в проектантската практика. Все пак, Техническото законодателство в тези страни
се прави изключително на базата на Еврокодовете. Проф. Босенмайер сподели, че и в
Германия проектантите прилагат Еврокодовете, само когато се налага по желание на
инвеститора.
Проф. Виртанен от Финландия в своята презентация направи анализ на “съпротивата”.
Според него тя се обуславя от няколко аспекта, един от които е, че някои от частите на
Еврокодовете са добре редактирани, но други не са и по тази причина не са много
приложими. Все пак, според проф. Виртанен, Еврокодовете не са средство за проектиране.
Те са база за създаване на средства за проектиране. Стандартите за проектиране никога не са
“готови и перфектни”, те подлежат на развитие и преразглеждане. Надеждата е, че с времето
те ще се приближат към формата на “инструменти за проектиране”. Един от важните изводи
на проф. Виртанен, който съвпада мнението на повечето от участниците в срещата беше, че
Еврокодовете са толкова важни стандарти, че те трябва непременно да се превеждат на
националния език и трябва да се публикуват колкото може по-скоро след издаването им,
дори без национални приложения.
В Унгария, например, издават преведените части, когато са готови с националните
приложения. Така през 2005 г. са издадени Еврокод 0 и четири части от Еврокод 1. За 2006 г.
са предвидени да се издадат 5 части, за 2007 – 6 части, за 2008 – 4 части и т.н.
В Италия са въведени 24 части, от които са преведени само 7, а 17 са на английски с
национална челна страница.
В това отношение в България се отчита завиден напредък при преводите, но работата по
Националните приложения едва сега стартира.
По втората група проблеми – с финансирането, беше отчетено, че в повечето страни
преводите се финансират от отговорните правителствени органи, но тези средства са
недостатъчни. Беше направена препоръка да се отпусне повече финансова помощ за преводи
на Еврокодовете и за определяне на национално-определените параметри както на
национално ниво, така и на ниво ЕС.
Като източник за финансиране на ниво ЕС беше изтъкнато, че трябва да се направят
усилия от страна на всички заинтересовани, в 7-ма рамкова програма на ЕС (2007 – 2013) да
бъде включено по-нататъшното развитие на Еврокодовете (включително научни
изследвания, необходими за продуктовите стандарти).
Много от страните, които участваха в Работната среща докладваха за успешни проекти
за финансиране от Европейската Комисия. Така например в Латвия министерството на
икономиката, което отговаря и за строителния сектор, е спечелило проект “Въвеждане на
Еврокодовете в проектантската практика в Латвия” на стойност 550 000 евро. В Румъния
работят по Еврокодовете по програмите “Леонардо да Винчи” и “Еврика”, също за 500 000
евро.
Общо взето обаче, беше отчетено, че финансирането както на преводите и изготвяне на
Националните приложения, така и на издаването на ръководства, разработването на числени
примери и други помощни документи, е недостатъчно. Дискутира се и проблема с цените на
стандартите. От тази дискусия стана ясно, че проблемът с цените съществува навсякъде,
независимо, че стандартът в т.н. стари членки и в новите членки е много различен. Само за
илюстрация ще кажа, че проф. Галванесян от Лондон направи една бърза сметка, че пакетът
за проектиране на стоманобетонни конструкции на сгради в BSI струва около 10 000 евро. За
сравнение в България същият този пакет струва около 900 лв.
Стигна се до извода, че базисните документи – частите на Еврокодовете трябва да бъдат
достъпни чрез националните организации по стандартизация за националните технически
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комитети и отговорните специалисти за изготвяне на ръководства, примерни проекти и
софтуер, както и за обучение, образование и прилагане на Еврокодовете.
По третата група проблеми – обучението, беше отчетено, че то е изключително важно на
този етап. Обучението по Еврокодовете има две страни – образованието на студентите чрез
включване на материята в учебните програми на висшите учебни заведения и обучение на
действащите проектанти чрез курсове, семинари и други форми.
Тъй като времето до пълното въвеждане на Еврокодовете никак не е много, препоръчва
се базисното образование в университетите и другите висши училища да се прави по
готовите отдавна версии ENV, които впрочем у нас са преведени до една, докато се появят
окончателните издания на всички EN.
По отношение на обучението на практикуващите проектанти, беше препоръчано до
кратките форми, като семинари, конференции или двудневни курсове да се прибягва, когато
е необходимо само да се събуди интереса на проектантите. За истинско обучение трябва да
се провеждат подробни курсове. Обучението и образованието по темата трябва да става на
базата на ръководства с числени примери, наръчници с разяснения, примерни проекти и
софтуер. В това отношение е необходимо подпомагане от страна на “старите членки” чрез
предоставяне на университетски програми за образование и професионално обучение,
ръководства, резултати от изпитвания и софтуер. Беше изтъкната нуждата от публично
осъзнаване на значението на Еврокодовете от страна на Националните правителствени
органи, отговорни за техническото законодателство в строителния сектор. Необходимо е
информационни материали за Еврокодовете да се качва на уеб – страниците на тези
правителствени органи, както например във Великобритания съществува т.н. “Зелена книга
за Еврокодовете”.
Уважаеми колеги, срещата в Испра беше полезна от гледна точка на “сверяване на
часовника” с положението по въвеждане на Еврокодовете не само в новите членки и
кандидат-членките, но и със страните от “стара Европа”. Стана ясно, че преминаването по
системата “Еврокод” е трудно навсякъде, но за всички също е ясно, че трябва да се справим с
това предизвикателство. Необходимо е да се поддържат тесни контакти с JRC, защото от там
може да се черпи информация за напредъка във всяка отделна страна.
Ако се направи оценка на свършеното в България – от ТК 56 “Проектиране на
строителни конструкции”, като орган на БИС, МРРБ, като национален орган на
изпълнителната власт, отговорен за националното законодателство в строителния сектор и
висшите училища, където се преподават строителни конструкции, може да се направят
следните изводи:
• по отношение на преводите сме доста напред. Преведени са всичките 61 части на
системата ENV. От окончателните издания на EN са преведени 15 части, още 9
трябва да са готови до края на 2006 г. За сега наличните като EN части са 32.
• по отношение на Националните приложения изоставаме. Тази година стартира
задача, възложена от МРРБ за изготвяне на Национални приложения по
основните Еврокодове
• по отношение на образованието, материята е включена в учебните програми на
УАСГ, ВСУ “Любен Каравелов” и Варненския свободен университет
• по отношение на обучението на действащите проектанти, вече се провеждат
кратки курсове за най-общо запознаване със системата Еврокод по инициатива на
КИИП и подробни курсове по отделните Еврокодове по инициатива на НТССБ,
съвместно с БИС. Личното ми мнение е, че в тази посока трябва да се действа
много по-активно, защото информацията за тези курсове още не е стигнала до
всички български проектанти.
Необходими са обединени усилия от страна на всички споменати институции и
професионални сдружения, както за продължаване на обучението, така и за създаване на
условия – в това число и финансови – за разработване на ръководства, примерни проекти,
числени примери от паралелно проектиране и други подобни материали, необходими на
проектантите за да се подготвят за “европейско проектиране”.
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