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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФУНДАМЕНТ ПОД ТОПИЛНА ПЕЩ
ЗА АЛУМИНИЙ
Г. Франгов1, М. Хамова2, А. Михайлов3
Резюме
В доклада е описано обследването, проектирането и възстановяването на компрометиран
фундамент под топилна пещ за алуминий в цех "Алуминиево производство" на
ЕНЕРГОКАБЕЛ АД, София. След заменяне на слабия пласт от чернозем - смолница с
баластрова възглавница, носимоспособността на земната основа е повишена значително.
Проверката на носещата способност показа коефициент на сигурност γp=30,2>>1,2, а
дефoрмацията в интервала на активната зона се получи s=0,72 cm, която е по-малка от
гранично допустимата деформация sгр.=5 cm.
RESTORATION OF FOUNDATION UNDER AN ALUMINUM MELTING FURNACE
G. Frangov, M. Hamova, A. Mihaylov
Abstract
This paper describes the inspection, the design, and the restoration of a compromised
foundation under an aluminum melting furnace in the "Aluminum production" shop of
ENERGOKABEL AD, Sofia. After the weak blackearth-with-humus layer has been replaced with
gravel ballast, the bearing capacity of the foundation bed is significantly increased. The bearing
capability verification showed safety factor γp =30,2>> 1,2, while the active depth interval
deformation was determined to be s=0,72 cm, which is much less than the maximum allowed
deformation slim=5 cm.
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Преди известно време беше обследван фундаментът на топилна пещ за алуминий в цех
"Алуминиево производство" на ЕНЕРГОКАБЕЛ АД във връзка с отстраняването на
компрометираната пещ и изграждане на нова. Още при експлоатацията на старата пещ се
забелязва наклоняване на фундамента и възниква съмнение относно пригодността му да
понесе натоварването от новата пещ, която по технологични съображения трябва да бъде
монтирана на същото място.
От огледа, както и от предварително направената нивелация на горната повърхност на
фундамента, се установи наклоняване от 10 cm към устройството за охлаждане на
изтегляната алуминиева тел. Тъй като устройството е в непосредствена близост да
фундамента, а по технологични причини там непрекъснато тече вода, се породиха съмнения
за неравномерно слягане вследствие на слаба земна основа от продължителното просмукване
на вода. Освен наклоняване, беше забелязано и напукване на фундамента, а при подкопаване
встрани , се установи кухина под него. Вследствие на високата температура и агресивна
среда, при разкритие на горната армировка се установи корозия до степен на разпрашаване и
разпадане на стоманата.
Изброените повреди по фундамента на топилната пещ за алуминий не могат да бъдат
отстранени и са несъвместими с по-нататъшната му експлоатация. Поради изчерпване на
неговата носимоспособност беше решено фундаментът да бъде отстранен и да се замени с
нов.
За да се провери състоянието на земната основа в близост до устройството за изтегляне и
охлаждане на алуминиевата тел, беше решено да се извърши инженерногеоложко проучване
чрез прокарване на един проучвателен сондаж, комбиниран с динамична пенетрация - тежък
тип (SPT). Освен това беше препоръчано да се провери състоянието на водопроводната и
канализационната мрежа в близост до фундамента и да се отстранят всички течове, както и
да се изгради водоплътна облицовка на съоръжението, събиращо водата за охлаждане.
Физикомеханичните характеристики на почвата бяха определени въз основа на данните
от няколко взаимно допълващи се методи: проучвателно сондиране, динамична пенетрация и
лабораторни изпитвания. Чрез сондирането бяха разграничени визуално отделните пластове
и бяха взети четири ненарушени почвени проби за лабораторно изпитване, а динамичната
пенетрация беше използвана за обособяване дебелината на пластовете и лещите, границите
на геоложките пластове с различен състав и свойства, за определяне на някои физикомеханични показатели, както и степента на уплътняване на земната основа.
Лабораторно бяха определени физичните показатели на почвата, а механичните
показатели бяха определени по "метод б" (косвено определяне), валиден за сгради и
съоръжения от ІІ категория и почви от група Б.
В зависимост от генезиса, литоложките особености и физикомеханичните показатели на
разновидностите, установени при проучването, бяха разграничени три инженерногеоложки
пласта:
Пласт 1 - Чернозем- смолница
Разкрива се непосредствено под стария фундамент или под тънък насип и има
променлива дебелина достигаща 1,10 - 1,20 m. Изграден е от тъмнокафяви до черни глини с
високо съдържание на хумусни вещества, достигащи до 5-8%. Тази почва се характеризира
със силно изразени хидрофилни свойства. При преувлажняване силно набъбва и променя
консистенцията си до меко- и течнопластична. При нагряването на земната основа от
топилната пещ естественото водно съдържание се понижава, част от органичното вещество
изгаря, смолницата изсъхва, свива се, напуква се и се натрошава. От направената
характеристика следва, че пласт 1 е непригоден в качеството му на земна основа и при
фундиране следва да се отстранява. Полагането на стария фундамент върху този пласт
показва крайно несъобразяване със строителните свойства на почвата или липса на
инженерногеоложко проучване на целия терен при строителството на цеха.
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Пласт 2 - Квартернерна алувиална глина
Той е представен от кафява прахова глина с единични чакъли до чакълеста песъчлива
глина. Пластът се подстила от леща, изградена от дребен и среден чакъл с песъчливо-глинест
запълнител. Установената дебелина на пласта е 2,70 m. Водното съдържание на глината е
променливо. Вследствие на продължителното нагряване от топилната пещ, горната част на
пласта е по-суха, а в дълбочина водното съдържание постепенно се повишава. Това се
отразява и на останалите физични показатели на пласта. По данни от динамичните
пенетрации и лабораторните анализи, пластът се характеризира със следните стойности на
физико-механични показатели:
• специфична плътност
- 2,72 g/cm3
• обемна плътност
- 2,02 g/cm3
• обемна плътност на скелета
- 1,66 g/cm3
• коефициент на порите
- 0,633
• показател на пластичност
- 30,5%
• показател на консистенция
- 0,85
• ъгъл на вътрешно триене
- 20о
• кохезия
- 7 kN/m2
• компресионен модул при
Р = 0,2 - 0,3 МРа
- 6,5 МРа
• модул на обща деформация
- 14 МРа
• изчислително натоварване
- 0,25 МРа
Пласт 3 - Плио- плейстоценски глини
Пласт 3 заляга под кватернерното покритие на дълбочина 3,8 m в проучвателния сондаж.
Представен е от неогенски прахови до песъчливи глини - кафяви, жълтокафяви до пъстри,
твърдопластични.В проучвателната изработка не е премината цялата дебелина на пласта. В
дълбочина глините се прослояват от прахови пясъци. Пластът се характеризира със следните
физико-механични показатели:
• специфична плътност
- 2,71 - 2,72 g/cm3
• обемна плътност
- 1,88 - 1,97 g/cm3
• обемна плътност на скелета
- 1,45 - 1,58 g/cm3
• коефициент на порите
- 0,726 - 0,872
• показател на консистенция
- 0,78 - 0,79
• ъгъл на вътрешно триене (изч)
- 18о
• кохезия (изч)
- 15 kN/m2
• компресионен модул при Р = 0,2 - 0,3 МРа
- 10 МРа
• модул на обща деформация
- 23 МРа
• изчислително натоварване
- 0,28 МРа
Хидрогеоложките условия на изследваната земна основа са благоприятни - нивото на
подземните води е на повече от 8 m от кота терен и това не би затруднило фундирането,
изграждането и експлоатацията на топилната пещ.
Анализът на състоянието и свойствата на естествените почви от земната основа показва,
че най-горният пласт - чернозем-смолницата се характеризира с крайно неблагоприятни
строителни качества и следва да бъде отстранена и заменена с подходящ материал.
Основните изисквания към него са: висока носеща способност, ниска деформируемост, добра
уплътняемост, неизменност на качествата във времето под въздействие на водата и високата
температура от топилната пещ, приемлива цена. След сравнение на няколко възможни
материала - трошен кариерен камък, сгуропепел, шлака и баластра, се възприе последната
като отговаряща максимално на гореизложените съображения. Най-близко разположената
баластриера до обекта е "Пет могили". За охрактеризиране на свойствата на баластрата беше
изследвана една проба, като е определен нейния зърнометричен състав, максимална плътност
и оптимална влажност при усилена уплътнителна работа. Получени бяха следните резултати:
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• класификация на строителната почва по БДС 2762-83 - среден чакъл
• степен на разнозърност
- разнозърнест
• специфична плътност
- 2,68 g/cm3
• максимална обемна плътност
- 2,32 g/cm3
• максимална обемна плътност на скелета
- 2,09 g/cm3
• оптимална влажност
- 10,65%
• ъгъл на вътрешно триене (изч.)
- 35о
• модул на обща деформация
- 40 МРа
• изчислително натоварване
- 0,3 МРа
Отчитайки факта, че лабораторно получените резултати не могат да се постигнат в
реални условия на терена, бяха препоръчани следните стойности на физико-механичните
показатели за изграждането на баластровата възглавница и оразмеряването на фундамента:
• оптимално водно съдържание
- 10,65 %
• максимална плътност
- 2,20 g/cm3
• ъгъл на вътрешно триене (изч.)
- 35о
• модул на обща деформация
- 40 МРа
• изчислително натоварване
- 0,2 МРа
Баластровата възглавница с размери: ширина 5,40 m, дължина 7,10 m и дебелина 1,20 m
беше изпълнена на пластове с дебелина 0,2 m, уплътнена с виброваляк с тегло 3,5 t.
След разстилането на всеки пласт, валякът беше спускан в изкопа с помощта на ел.
телфер. Първата проходка се изпълняваше без вибрации при застъпване на отделните ленти
около 20 - 30 cm. След това при включен вибратор, материалът се уплътняваше със 7 - 8
проходки до kупл. = 1,0. Последната проходка на всеки пласт се изпълняваше при изключен
вибратор. По този начин се получи сигурна земна основа, върху която беше положен
фундамента на топилната пещ.
Фундаментът на топилната пещ представлява обща фундаментална плоча с размери
702/532/50 cm. Върху него се полага свободнолежаща скара от 17 броя двойно-Т профили №
20, върху която се заварява листова ламарина и върху нея се изгражда пещта (фиг. 1).

Фиг. 1. Разрез през фундамента на топилната пещ
По технологично задание теглото на топилната пещ е 185,61 t. Като се вземе предвид и
натоварването от собственото тегло на стоманената скара и на фундамента, средното
натоварване върху земната основа е рср = 65,4 kN/m2 < Ro = 200 kN/m2. Проверката на
носещата способност на баластровата възглавница показа коефициент на сигурност срещу
загуба на носеща способност γ = 30,2 >> 1,2. Беше направена и проверка на земната основа
по деформации - за активна зона На = 4,7 m се получава деформация s = 0,72 cm, която е
много по-малка от гранично допустимата sгр = 5 cm.
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Фундаментната плоча беше проектирана и изпълнена от бетон В20 и армировка от Ст.
А-І и Ст. А-ІІІ. След оразмеряване на срязване, продънване, огъване и смачкване по
Х. Нисимов [1], фундаментът беше армиран с горна и долна мрежа от N14 през 15 cm в двете
посоки. Полученият коефициент на армиране μ = 0,179% се намира в интервала на μмин =
0,08% и μмах = 25%. Между фундамента и околното пространство беше оформена
температурна фуга 4 cm посредством стиропор. След компрометиране на стиропора, което
задължително ще настъпи предвид на високата околна температура, беше препоръчано
фугата да се запълни с пясък. Пясъкът позволява безпрепятствено деформиране от
температурни разлики при спиране и възстановяване на топенето на алуминия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Нисимов, Х. Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции
(Първа част). ДИ "Техника", С., 1987.
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ВЛИЯНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ШПРЕНГЕЛНА СИСТЕМА
ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА УСИЛИЯТА И ПРЕМЕСТВАНИЯТА
В СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ
Валентин Недев1
Резюме
В работата се анализира ефективността на укрепваща стоманена шпренгелна система от
нелокален тип за регулиране на преместванията и усилията в стоманобетонна плоча.
Определя се ефективна зона за вариране на параметрите на системата за постигане на желано
разпределение на преместванията и усилията в плочата. Правят се изводи за приложението
на разглежданото решение.
Ключови думи: строителни конструкции, усилване, ремонт, възстановяване.
LOCAL CONTROL OF THE INTERNAL FORCES AND THE BENDING DEFLECTION
IN A FLAT STRUCTURES BY MEANS OF SHPRENGELS’ SYSTEM
Valentin Nedev
Abstract
A scheme for a local control of the internal forces and the bending deflection in a flat by means
of Shprengels’ system is treated in the article. The configuration’ and stiffness of the elements’
influence on the controlled values are discussed. Some suggestions concerning an applications and
the effectiveness of the derived solution are made.
Key words: building structures, structure reinforcement, repair, rebuilding.
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УВОД
Строителната практика често налага да се разглеждат случаи изискващи увеличаване
носимоспособността на елементи от главната носеща конструкция на сгради или
съоръжения. Към тях най често се отнасят:
• ремонтни работи, свързани с възстановяване на аварирали носещи конструкции;
• преустройства на сгради с промяна на функционалното им предназначение;
• ремонти работи, свързани с повишаване носимоспособността на съществуваща
носеща конструкция и др.
При тези случаи, основно изискване е да се гарантират нормативно установените
якостни и деформационни характеристики на равнинните елементи (подови, покривни и др.)
от конструкцията. В практиката са познати редица начини за регулиране на вътрешните
усилия и преместванията за този тип
елементи, като например:
• преместване на опорите;
• въвеждане на усилващи елементи
7
или конструкции;
1
• промяна на схемата за предаване на
7
7
товарите;
• промяна на коравината на
O
x
7
конструкцията и др.

w

0

Фиг 1 Схема на конструкцията
Към относително най – технологичните и с достатъчна гъвкавост при конструктивните
решения можем да отнесем:
 шпренгелните системи (дискретни, континуални, локални и нелокални);
 въвеждането на укрепващи ребра или скари и др.
Първата от посочените възможности се характеризира с широки възможности при
избора на геометрични характеристики. Тези характеристики влияят непосредствено в две
направления:
 върху композиционното решение на укрепващата решетка;
 върху относителната коравина на решетката спрямо усилвания елемент.
Това позволява чрез подходящ избор на геометричните параметри да се постигне
значителна ефективност при решаваните случаи.
ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА
В следващото изложение се анализира влиянието на стоманена шпренгелна система от
нелокален тип при усилването на квадратна ставно подпряна по контура стоманобетонова
плоча (фиг.1).
АНАЛИЗ НА ЗАДАЧАТА

a

X1

7
O

λ

w

7

Разглежданата система е един път
статически неопределима по силов
метод и за хиперстатично неизвестно
X 1 е прието усилието в стойката на
шпренгела (фиг.2). Компонентите на
силите на взаимодействие в равнината
на плочата между нея и шпренгела се
пренебрегват. При тези предпоставки
каноничното уравнение има вида:
δ11 X 1 + ΔP1F = 0 ,
(1)

7
1
0

h

7
x

където: δ 11 и ΔP1F са взаимните
премествания в точката на контакт

Фиг.2. Статическа схема
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a

между центъра на плочата и края на стойката на шпренгела по направление на
хиперстатичното неизвестно X 1 , съответно от X 1 = 1 и външното натоварване q . За
λ
преместването δ 11 е сила суперпозицията:
7
6 5 4
5 3 2
7 4 2 1

(2)

P
S
δ 11 = δ 11
+ δ 11
.

Решението на плочата за единичното
( X 1 = 1 ) и външното натоварване ( q ) при
отчитане на симетрията, е извършено по
метода на крайните разлики (МКР) за
квадратна мрежа със стъпка λ = a / 6
(фиг.3).

λ

a
Фиг.3. Схема на точките по МКР

Матрицата от коефициентите в разрешаващата система по МКР е:
4
0
0⎤
⎡ 20 − 32 8
⎢− 8 25 − 16 − 8 6
0 ⎥⎥
⎢
⎢ 2 − 16 22
4 − 16 2 ⎥
k=⎢
⎥,
−8
4
19 − 16 2 ⎥
⎢1
⎢0
3
− 8 − 8 22 − 8⎥
⎥
⎢
0
2
2 − 16 18 ⎦⎥
⎣⎢ 0

а векторите на свободните членове са съответно:
bX 1 = {1 0 0 0 0 0}T - за единичното натоварване;
bq = {1 1 1 1 1 1}T

- за външното натоварване.

Векторите на преместванията за възлите от мрежата се получават от уравнението

wi = k \ bi (i = X 1, q )
(3)
и са съответно:

w X 1 = [0.459689; 0.349112; 0.281250; 0.181953; 0.150888; 0.082655]T .

wq = [5.24667; 4.59763; 4.03125; 2.73521; 2.40237; 1.43916]T .

Така получаваме:
λ2
qλ4
P
δ11
(4)
= 0,459689
и ΔP1F = 5,24667
, където D =
D

D

EPt 3

(

12 1 − μ P2

λ2
D

,

qλ 4
.
D

).

От решението на шпренгела като ставно-прътова система от единичното натоварване
X 1 = 1 се получава:
(5)

S
δ11
=

a
1
⎛
⎞
+ tgα ⎟ ,
⎜
2 E S A01 ⎝ 2k . sin α . sin 2α
⎠

Като се имат предвид зависимостите (2), (4) и (5) от (1) за хиперстатичното неизвестно
получаваме:
(6)
(7)

5,24667
qλ2 , където:
0,459689 + η
3D ⎛
1
⎞
η=
+ tgα ⎟ .
⎜
λ .E S A01 ⎝ 2κ sin α . sin 2α
⎠
X1 = −

В зависимостта (7) k = A07 A01 е отношението на площите на напречните сечения на
диагоналите и стойката.
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Параметърът η отразява влиянието на наклона на шпренгела ( α ) и отношението на
коравините на плочата ( D ) и стойката на шпренгела ( E S A01 ) върху усилието в стойката
( X 1 ), а чрез него – на огъващите моменти и провисването на плочата.
ЧИСЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ
За конкретност приемаме следните основни параметри на конструкцията:
• за плочата: a = 6 m ; t = 0,18 m ; E P = 27,5.10 3 MPa ; μ P = 0,2 ;
•

за шпренгела: E S = 210.10 3 MPa ; A01 = 9,88.10 −3 m 2 ; A01 = 9,42.10 −3 m 2 .

12
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4
2
0
0,0

0,5

1,0
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Фиг.4. Зависимост на усилието в стойката от параметъра η
Изменението на усилието в стойката, като функция на параметъра η е показано на
фиг.4. Наблюдава се добре изразена зона на ефективно влияние при 0 ≤ η ≤ 2,0 .
Същевременно от конструктивна гледна точка целесъобразни се оказват стойности на
параметъра 0,12 ≤η ≤ 1,20 , съответстващи на височина на стойката в интервала 0,2 ≤ h ≤ 0,65 [m]
(фиг.5).
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

0,5

1

1,5

Фиг.5. Зависимост на параметъра η от височината на стойката
За горните стойности на параметъра η = η (h) е изчислена стойността на усилието в
стойката и e показано на фиг.6.
Стойностите на провисването ( wi ) и огъващия момент ( M i ) във възлите на мрежата за
определената стойност на усилието в стойката ( X 1 ) могат да се определят от равенствата:
(8)
wi = wi1 X 1 + wiq ,
( i = 1,...,6 ),
(9)

M i = M i1 X 1 + M iq ,

( i = 1,...,6 ).
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Фиг.6. Зависимост на усилието в стойката от височината й
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на проведения анализ може да се направят някои изводи:
• усилието в стойката, а чрез него и разпределението на преместванията и усилията в
плочата съществено зависят от стойностите на параметъра η ;
• ефективните стойности на параметъра са η ≤ 2,0 . Те се получават при относително
корав шпренгел и височина на стойката h = 0,2 ÷ 0,7 m ;
• параметърът η включва няколко варируеми величини, което позволява да се проведе
оптимизация за разглежданата схема по отношение коравината на шпренгела,
респективно разхода на стомана.
Анализираната схема е целесъобразна за приложение при обекти характеризиращи се с
големи отвори на полетата и високи стойности на натоварването, при относително по - ниски
архитектурно – естетически изисквания.
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КОНСТРУКТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ПЪТНИ НАДЛЕЗИ
В ПРОЕКТА ЗА СКОРОСТНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ
ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД
Асен Георгиев1, Спас Георгиев2
Резюме
Трасето на новата скоростна (160 км/ч) жп линия Пловдив – Свиленград – турска, гръцка
граница пресича редица пътища от републиканската и общинската пътна мрежа. Броят на
тези пресичания е 26 и на тези места са проектирани пътни варианти с преминаване чрез
надлези над новата жп линия и други комуникации.
В доклада са представени конструктивните решения за пътните надлези. Описани са
отделните видове конструкции и е обоснован техния избор. В следваща фаза на
проектирането те ще могат да се разпределят оптимално според конкретни технологични
съображения без това да наложи промени в железопът- ните и пътни решения.
STRUCTURAL SOLUTIONS FOR THE ROAD OVERPASSES WITHIN
THE PROJECT FOR THE NEW SPEED RAILWAY PLOVDIV – SVILENGRAD
Asen Georgiev, Spas Georgiev
Abstract
The new High-Speed Rail Network Plovdiv - Svilengrad (160 km/h), connecting the city of
Plovdiv with Greek and Turkish boarder, intersects numerous national and local(municipal)
motorways of the national road network. Various solutions, featuring overpasses and other suitable
communication facilities, are designed to facilitate the existing 26 intersections over the new HighSpeed Railway.
The present report contains the structural solutions for the road overpasses. It describes the
particular types of structures and defines their choice. During the next stage of the structural
designing they will be implemented and optimized according to the specific technological
requirements without changes in the basic railway and motorway solutions.
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ул. „Гео Милев” 158, София 1574,
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Трасето на новата скоростна (160 км/ч) жп линия Пловдив – Свиленград – турска,гръцка
граница1 пресича редица пътища от републиканската и общинската пътна мрежа. В
отделните участъци броят на пресичанията е : 8 в у-ка Крумово – Първомай, 8 в у-ка
Първомай – Димитровград, 4 в у-ка Димитровград – Харманли и 6 в у-ка Харманли –
Свиленград – турска,гръцка граница - общо 26 броя. След съответните съгласувания, на
всичките тези места са проектирани пътни варианти с преминаване чрез надлези над новата
(на места двойна) жп линия и други комуникации (улици, пътища и др.). При км 186 + 189
(след гр. Поповица) и км 233 + 846 (в Димитровград) съществуващите надлези не притежават
необходимия габарит и ще бъдат заменени с нови, при което е осигурено движението по
време на строителството.
2. KОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ
При избора на конструктивни решения е търсено оптимално удовлетворяване на
следните основни изисквания :
• ниска стойност
• прилагане на доказани и усвоени конструкции
• сеизмична устойчивост
• осигуряване на връзка между площите от двете страни на пътните насипи
• функцииниране на съществуващи жп линии и други комуникации, където това е
предвидено
• осигуряване на възможности за развитие на комуникациите под надлезите
• постигане на добри експлоатационни условия
• осигуряване на дълговечност на съоръженията при минимални разходи за
поддържане
• унифициране на конструктивните системи
• бързина и едновременност на изпълнение
• индустриализирано производство на елементите
• наличие и възможности на съществуващите предприятия за строително
производство и др.
Възприетите съвременни конструктивни системи са с доказана в практиката у нас и в
чужбина висока икономическа, технологична, конструктивна и експлоатационна
ефективност, изразяваща се основно в :
• представляват непрекъснати пронстранствени конструкции с всичките им
известни предимства
• максимална степен на сглобяемост както на връхните конструкции, така и на
опорите
• минимална конструктивна височина, намаляваща височината, дължината и
ширината на подходите към надлезите, а с това и площите за отчуждаване
• бързина на изграждане
• минимални монтажни подпорни скелета
• само две дилатационни фуги – при устоите (една от системите няма фуги)
• лагери предимно само при устоите (една от системите няма лагери) и др.
2.1 Непрекъсната сглобяемо-монолитна сиситема (фиг. 1 и фиг. 2)
Приложеният за надлези вариант на тази система представлява непрекъсната
пространствена рамка от обикновен стоманобетон на три и повече отвора и с различни
габарити. Дължината и броят на отворите са избирани по следните основни съображения:
• габарит на премостваните комуникации
1

Настоящата фаза на проекта е разработена от българската фирма “Вектор – Бул” в рамките на ГД “Ориент
Експрес”.
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•
•
•

косота на пресичането
статически съотношения
съотношения в стойностите между насип и конструкция.

Фиг. 1
Сглобяемите главни греди с дължина според отворите се доставят на обекта и се
монтират на временни монтажни скелета около стълбовете и върху устоите. На същите
скелета се изгражда кофражът, в който се изготвя армировката на свързващите блокове.
Блоковете са свързани монолитно с елементите на стълбовете и с монтажните греди .Пътната
плоча се бетонира едновременно с блоковете. По този начин се получава непрекъсната
пространствена рамка от обикновен стоманобетон.

Фиг. 2
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Системата позволява прилагане при различни косоти, в крива, с различен брой и
дължина на отворите. В зависимост от косотата на пресичане и габарита на пътното платно
стълбовете са конструирани с различен брой, вид и размери на колоните. Надлезите
притежават изцяло архитектурния изглед на монолитните конструкции.
2.2 Температурно-непрекъсната система с ГТ греди (фиг. 3)
Системата представлява свободно лежащи гредоскари.
Главните греди (тип ГТ) са от предварително напрегнат стоманобетон, напрягане преди
бетонирането. Монтират се в проектно положение върху лагерите и над горния им пояс се
изпълнява пътната плоча,която преминава непрекъснато над стълбовете.Така се получава
температурно-непрекъсната система,осигуряваща съвместна работа при поемането на
хоризонтални въздействия и се избягват фугите при междинните опори.

Фиг. 3
2.3. Система “ Газела “ (фиг. 4)
Конструкцията представлява сглобяема пространствена рамка от предварително
напрегнат стоманобетон с наклонени опори. Отворът е 32,70 м.
Връхната конструкция и опорите са от сглобяеми елементи.За връхната конструкция
елементите са с тънкостенно отворено коритообразно напречно сечение.Изготвят се на
полигон от предварително напрегнат стоманобетон, напрягане преди бетонирането.
Доставени на обекта, те се монтират на временни монтажни скелета,след това се изпълнява
омонолитващата връзка между тях и пътната плоча,която ги превръща в елементи със
затворено напречно сечение.Напрягането след замонолитването освобождава временните
опори и компенсира хоризонталната сила във фундаментите от постоянни товари.
Надлезите притежават впечатляващо естетическо въздействие.
На км 298 + 669,50 преминаването на автомагистралата към гръцката граница над новата
жп линия е решено с непрекъсната конструкция, представляваща плоча с кухини на отвори
24 + 30 + 24 м.(фиг.5). Пресичането е под косота 28,2 gr.
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Фиг. 4

Фиг.5
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Възприетите конструктивни системи за пътните надлези в повечето конкретни
прилагания позволяват взаимна заменяемост. По този начин, в следваща фаза на
проектирането на тези съоръже- ния, те ще могат да се разпределят оптимално по участъци
според конкретни технологични съображения без това да наложи промени в железопътните и
пътни решения.
ЛИТЕРАТУРА
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ПРОЕКТЪТ STONEHENGE 21
Борислав Белев1, Борис Първанов2, Димитър Димитров3
Резюме
Представени са основните положения на идейния проект Stonehenge 21, участвал в
международния конкурс на Японската асоциация за сеизмична изолация и отличен с почетна
награда. В него е разработена концепцията за обща сеизмична защита на комплекс от сгради
с използване на система за контрол на реагирането, която включва сеизмична изолация и
допълнителни демпферни устройства. Анализирани са архитектурните и конструктивни
достойнства на проекта.
THE STONEHENGE 21 PROJECT
Borislav Belev, Boris Parvanov, Dimitar Dimitrov
Abstract
The paper reports on the major features of “Stonehenge 21”, a conceptual design which took a
honorary award from the international idea competition of the Japanese Association for Seismic
Isolation. It incorporates the idea of joint seismic protection of an ensemble of buildings based on
passive response control system including base isolation and supplemental dampers. The
architectural and structural merits of the concept are discussed and analyzed.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Едно проучване на японската строителна практика [1] показва по категоричен начин, че
броят на сградите, използващи сеизмична изолация и демпферни системи, е нараснал
значително след земетресението в Кобе от 1995 год. (фиг. 1). Има различни инженерни,
икономически, политически и културни фактори за тази рязка промяна. Някои от
анкетираните фирми считат, че виждайки огромните човешки и материални щети от това
земетресение, част от обществото е загубила доверие в традиционния начин на
строителство. Според горното проучване всеки месец се издават разрешения за
строителство на 10 до 15 сеизмично-изолирани сгради, а 75 % от всички проектирани през
1997 год. сгради с височина над 60 м използват някаква демпферна система.

Фиг. 1. Ефектът на земетресението от 1995 върху броя на сградите със сеизмична
изолация (съгласно [1])
Нетрадиционните методи за сеизмична защита – сеизмична изолация, системи за
пасивна дисипация на енергия и системи за активен/полуактивен контрол на вибрациите се
прилагат през последните 30 години. Общото между тях е концепцията за намаляване на
сеизмичното реагиране (премествания и разрезни усилия) със специално проектирани за това
компоненти, за да се предпазва от съществени повреди основната конструкция, поемаща
вертикални товари. Счита се, че в света има около 2000 практически приложения на системи
за сеизмична защита (ССЗ), и тези системи са достигнали етап на зрелост, който ги прави
надеждни и ефективни при сеизмично осигуряване на сгради, мостове и виадукти,
паметници на културното наследство и съоръжения с повишен риск и/или значимост за
обществото [2].
2. КОНКУРСЪТ НА JSSI
За да отбележи десетгодишнината от създаването си, Японската асоциация по сеизмична
изолация JSSI (www.jssi.or.jp), обяви през 2003 година международен конкурс на тема
“Градът, в който искаш да живееш; сградата, в която искаш да живееш”, за идейни проекти,
които използват новите технологии за сеизмична защита. Проектите трябваше да се
представят в графична форма на два постера с размер А3 до 16.01.2004 год. и да включват
също кратко и лесно разбираемо описание на английски или японски език.
Авторите на настоящия доклад участваха в конкурса с проект, наречен Stonehenge 21,
който ще бъде описан по-долу. Общо в конкурса са кандидатствали 27 работи, от които 4
студентски, които се състезаваха в отделна категория.
При оценяването на проектите в няколко кръга, журито избра най-добрите четири
проекта, като връчи една Голяма награда, една втора награда и две почетни награди. За наша
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радост, проектът Stonehenge 21 спечели една от почетните награди, в остра конкуренция с
проектите на водещи японски строителни и проектантски фирми. Повече информация за
конкурса и отличените проекти може да се види на адрес http://www.jssi.or.jp/idea_compe/awideacompe-eng.htm.
3. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА STONEHENGE 21
Традиционно сеизмична изолация се прилага за единични сгради и/или съоръжения.
Това налага определени ограничения по отношение на височината на сградата, тъй като с
увеличаване на височината ефективността на системата намалява. Нашата идея е да се
потърси сеизмична защита за цял комплекс от сгради, които са свързани една с друга и
си взаимодействат при своето динамично реагиране. Подобна конфигурация беше
открита в мегалитния комплекс Стоунхендж в Англия (фиг. 2), където група от вертикални
каменни блокове, разположени по окръжност са свързани с пръстен, лежащ върху тях.

Фиг. 2. Древният Стоунхендж
Предложено е комплексът да се състои от 12 еднакви сгради (наречени В-сгради),
разположени по окръжност с равно отстояние една от друга, които са свързани с други 12
хоризонтални сегмента (Х-сгради), образуващи пръстен върху В-сградите (фиг. 3).
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Фиг. 3. Общ вид на Стоунхендж 21
Всяка от В-сградите е сеизмично-изолирана в основата си, а всеки от Х-сегментите се
опира на гумени лагери върху съседни В-сгради. За подобряване на дисипацията на енергия,
в зоните на контакт между В- и Х-сградите са необходими също демпферни устройства. За
преодоляване на проблемите, свързани с температурни деформации и неравномерни
слягания на фундаментите, са предвидени фуги между Х-сегментите, които могат да
толерират статични премествания, но с добавяне на хидравлични устройства (hydraulic
couplers) по фугите, при динамично въздействие групата от Х-сегменти се превръща в корав
пръстен, чрез който се осъществява съвместна работа на отделните В-сгради (фиг. 4).
4. ДОСТОЙНСТВА НА ПРЕДЛОЖЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ
От архитектурна гледна точка комплексът “Стоунхендж 21” създава “обвивка” на
общественото пространство вътре в кръга от сгради, което може да се използва като парк,
музей на открито или за други цели. Пръстенът на върха осигурява панорамна гледка над
града и което е по-важно, осигурява алтернативен път за евакуация в случай на бедствие
(пожар или терористична атака в някоя от В-сградите).
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Фиг. 4. Компоненти на системата за сеизмична защита
От конструктивна гледна точка се постига синергия и съвместна съпротива на Всградите за особени въздействия като земетръс и ураганен вятър. Чрез системата за
сеизмична защита може да се осигури по-добро и по-сигурно сеизмично реагиране, което не
е чувствително спрямо посоката на хоризонталните въздействия поради точковата симетрия
на конструкцията на комплекса.
Наличието на пръстен на върха дава възможност за увеличаване на броя на етажите при
сеизмо-изолираните сгради, което от икономическа гледна точка означава по-голяма
разгъната застроена площ и по-малки застрахователни рискове по отношение на природни
или генерирани от човека бедствия и аварии.
5. РЕЦЕНЗИЯТА НА ЖУРИТО ЗА ПРОЕКТА
Пълният текст на рецензията, изготвена от Масахару Асаба е приложен на фиг. 5.
Отбелязват се достойнствата на проекта, и факта, че в него се реализират едновременно
множество цели, без да се прави просто репродукция на древната мегалитна култура.
Акцентира се на наличието на “въздушен коридор” за евакуация, което ще бъде особено
атрактивно за бъдещите обитатели на един такъв комплекс. Самата идея на авторите за
създаване на алтернативно (на вертикалното) трасе за евакуация при екстремна ситуация, е
определена като “уникална”.
Общият коментар на журито за конкурса завършва с думите: “However, all the awardwinning works are masterpieces” (“Всички спечелили награди проекти са шедьоври”).

Фиг. 5. Рецензията на журито за проекта (оригинал)
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектът “Стоунхендж 21”, отличен в международния конкурс на Японската асоциация
по сеизмична изолация JSSI, е пример за това, че в глобализирания световен пазар на
интелектуални продукти има място за нови идеи и концепции, и е доказателство за високото
ниво на българските инженери и архитекти.
77

ЛИТЕРАТУРА
1. Clark, P., Aiken, I.D., Nakashima, M., Miyazaki, M., and M. Midorikawa. The 1995 Kobe
(Hyogo-ken Nanbu Earthquake as a Trigger for Implementing New Seismic Design Technologies in
Japan. Lessons Learned Over Time, Learning from Earthquakes, vol. 3, EERI, 1999.
2. Martelli, A. International 7th Seminar on Seismic Isolation, Passive Energy Dissipation and
Active Control of Vibrations of Structures. The Bulletin of Eurоpean Association for Earthquake
Engineering, vol. 19, No. 1, Dec. 2000.

78

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 14-16 септември 2006 г., Варна

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction, 14-16 September 2006, Varna, Bulgaria

ОТНОСНО ГАСЕНЕТО НА ВИБРАЦИИТЕ ОТ ДВИЖЕНИЕТО
НА ВЛАКОВЕТЕ В МЕТРОТО В СОФИЯ
Стоян Братоев1
Резюме
Вибрациите от движението на влаковете в метрото могат да бъдат усещани от
обитателите на разположените в близост сгради. За предприемането на мерки по
ограничаване нивото на вибрации е разработена методика за прогнозиране на това ниво и за
съставяне на виброкарти по трасето на отделните участъци на метрото. Базира се на
изследване трептенето на тунелната канструкция и разпространението на механичните
трептения в почвена среда.С оглед ограничаване на разпространението на вибрациите
встрани от тунелите е разработен и се прилага специален виброизолиран релсов път с
двублокови стоманобетонни траверси. Вследствие изолирането на механичните трептения
нивото на вибрациите от движението на влаковете на няколко метра от тунелите на метрото
е по-ниско от допустимото ниво по санитарни норми.
REGARDING THE VIBRATION SWITCH OFF
FROM THE SOFIA METRO TRAIN OPERATION
Stoyan Bratoev
Abstract
The vibrations from the metro train operation may be sensed by the inhabitants of the closely
laid out buildings. There is worked out a methodology for undertaking of measures upon the
limitation of the vibration level which includes prognosis of the relevant level and making of
vibration-cards along the track of the separate metro sections. It is based on a research of the
vibration of the tunnel construction and the spread of the mechanical oscillation in the soil
environment. In view of the limitation of the vibration spread aside from the tunnels there is worked
out and applied a special vibro-insulated rail road with double-block ferroconcrete sleepers. As a
result of the insulation of the mechanical oscillation at several meters off the metro tunnels the
vibration level, produced by the train operation, is at a lower level than the one, allowed by the
sanitary norms.
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Вибрациите от движението на влаковете в метрополитените, въпреки че не влияят на
конструкциите и оборудването на разположените в близост сгради и съоръжения, при
превишаване на определени граници, могат да бъдат усещани от техните обитатели.
Допустимото ниво на вибрации в тази случай, съгласно санитарните норми, се регламентира
в специално разработени с участието на автора изисквания „Допустимо ниво на вибрации по
трасето на метрото”.
В тези изисквания се регламентирани допустимите нива на параметрите на вибрациивибропремествания, виброскороси и виброусковения, които достигат до съответните сгради
и съоръжения през различните часове от денонощието.
При определяне на един от горните параметри за определяне на останалите е използвана
известната зависимост между тях: А = 2лfov и v= 2лfos , където:
• fo - средноквадратична честота на съответната октавна лента, Нz ;
• А, v и s – съответно средноквадратични стойности на ускоренията, скоростите и
преместванията в м/сек , м/сек и м.
Изхождайки от експериментално доказаните меродавни честотни ленти допустимите
стойности на тези параметри са лимитирани за честотните ленти 2,4,8,16,31,5 и 63 Нz.
Преобладаващата честота на трептене, която е измерена на нивото на релсовия път е 31,5Нz.
Поради тази причина изследванията и натурните измервания се извършват за тази честотна
ивица, за която за жилищни сгради при 30 двойки влакове в час са регламентирани
допустими стойности за периода 6-22 ч на: вибропреместванията – 107 db, виброскоростите
– 77 db и виброускоренията - 47db, а в часовия интервал 22-6 ч съответно- 102, 72 и 42 db.
За предприемането на каквито и да е мерки по ограничаване нивото на вибрации е
необходимо първо да бъде прогнозирано това ниво чрез съставяне на виброкарти по трасето
на отделните участъци на метрото. В зависимост от размера му спрямо горните изисквания
се предприемат съответни мерки за ограничаването им или за непосредствено изолиране на
отделни сгради или съоръжения. Практиката показва, че когато става въпрос за преминаване
през гъстозастроена градска част, най- подходящо е снижение на нивото на вибрации в
източника- на нивото на релсовия път.
За целта на основата на решението на диференциално уравнение за трептенето на тунел
с движеща се в него маса в почвена среда и експериментални данни за разпространение на
механичните трептения встрани от тунелните конструкции е разработена методика за
определяне на нивото на вибрации по трасето на метрото. Използван е математическия
модел на механиката на зърнистите среди, към които най-близко се доближават сравнително
слабите почви по трасето на метрото. Това ниво се определя по следната формула: L = 20 lg
Ui / Uo където:
• Ui - ниво на вибропреместванията на почвата на Х м от тунела,
• Uo - прагово ниво на чувствиетелност по санитарни норми – 8.10 мкм.
Нивото на вибропреместванията, определено от решението на горното уравнение и
експериментални измервания за съответните динамични параметри на почвите- скорости на
разпространение на механичните трептения, затихване и други, се определя с помощта на
разработен на тази база програмен продукт.
Основните параметри, който участват в получената функционална зивисимост са
• Ui = f ( Хi , Н , Vp , Vs , mt , Ео ), където:
• Хi- хоризонтално отстояние на точка i от оста на тунела-прието през 2 м ;
• Н- дълбочина на заложение на дъното на тунела в м;
• Vp и Vs съответно скорост на разпространение на надлъжните и напречните
сеизмични вълни в конкретните почви- експериментално са получени Vp - 400 и
600 м/s и Vs - 200 и 300 м/s за почви с обемно тегло съответно 18 и 19 кN/m3;
• mt- маса на един линеен метър тунел; Ео- еластичен модул на материала на
тунела.
На базата на тази изчислителна методика за отделните участъци от метрото са
определени нивата на вибрации. Установено е, че при класическия релсов път с вбетонирани
дървени траверси, монолитни плитко заложени тунели с дълбочина на дъното до 10-12м и
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почви с малка кохезия, каквито са повечето почви в горните 15-20 м в Софийското поле
нивото на вибрации встрани от тунелите на разстояние до 15-20 м от тяхната ос е по-високо
от допустимото ниво.Подобно е положението по трасето на метрото в ж.к.Люлин, където
този модел се потвърди и чрез натурни измервания след въвеждане на участъка в
експлоатация.
За участъка метростанция „Сливница”- метростанция „Вардар” се съставиха виброкарти,
на които е посочено допустимото ниво на вибрации, където не е разрешено строителството
на жилищни сгради или ако това се налага следва да се вземат допълнителни виброзащитни
мерки за техните фундаменти.За административни и производствени сгради, за които също е
регламентирани допустими нива, нивото на вибрации встрани от тунелите е под
допустимото и няма ограничения за тяхното строителство.
Поради навлизане на трасето в централната гъстозастроена централна градска част за
участъците, който са изграждани след метростанция Вардар и за новоизгражданите участъци
от разширението на метрото е разработен и се прилага специален виброизолиран релсов път
с двублокови и моноблокови стоманобетонни траверси. Виброизолацията на пътя се постига
чрез двуступунно изолиране.
На нивото на връзката релса-траверса- чрез прилагане на пружинно скрепление SKL и
вбетонирани пластмасови дюбели за навиване на тирфоните. Сравнението на
експерименталните измервания на механичните трептения в участъците с класическото
скрепление тип К с участъците с горното скрепление показва намаление на нивото на
вибрации с 4 db (фиг.1 а,в).

а)

б)
Фиг. 1. Схема на релсов път с бетонирани дървени траверси (а); Общ вид на релсов път
с бетонирани дървени траверси (б)
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На нивото на връзката двублокова (моноблокова) траверса- пътен бетон- чрез специални
каучукови ботуши, в които са разположени блоковете на траверсите. Този тип път е известен
под наименованието – мек път поради значителния виброизолиращ ефект. Сравнението с
участъците с класическия път с вбетонирани дървени траверси и скрепление тип SKL
показва значителен виброизолиращ ефект от около 12db (фиг. 2 а,б,в )

а)

б)

в)
Фиг. 2. Схема на виброизолиран релсов път с двублокови траверси (а); Общ вид на
виброизолиран релсов път с двублокови траверси (б); Общ вид на виброизолиран релсов път
с моноблокови траверси (в)
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За този тип път, приложен от метростанция „Вардар” до метростанция „Сердика” и
участъците изграждани по новите разширения на метрото, са съставени аналогични
виброкарти на разпространение на вибрациите встрани от тунелите. Съгласно тези
виброкарти, проверени и чрез натурни измервания в района на 32 училище на участъка МС
„Опълченска”-МС„Сердика”, нивото на вибрации на няколко метра от оста на тунелите вече
е по-ниско от допустимото. Поради значителния изолиращ ефект при тази конструкция на
релсовия път изолиниите на допустимото ниво на вибрациите за горния участък се намират
под пътното платно или тротоара на пътя, но не достига разположените в близост сгради.
Поради този теоретично и експериментално доказан ефект не се налагат допълнителни
виброизолиращи мерки за сгради разположени на повече от 6-7м от оста на тунелите на
метрото.
Независимо от това, за всеки отделен участък, в зависимост от конкретните особености
на тунелната конструкция и почвените условия, при приетия тип релсов път следва да се
изчисляват изолиниите на разпространението на вибрациите встрани от тунелите. В
зависимост от разположението на изолиниите на допустимото ниво на вибрации в тези
участъци следва да се регламентира отстоянието на определени категории сгради или да се
прилагат допълнителни мерки, когато това се налага.
ЛИТЕРАТУРА
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BUSINESS OFFICE ABOVE WATER TANK
"MAIN" - BELGRADE
S. Zlatković, N. Jokić 1
Abstract
The “Belgrade Water Works and Sewerage” JKP BVK, decided to build a new business
building just above buried supplied water reservoir. The reservoir is an old concrete structure
built in 1923, settled on attractive place in the centre of Belgrade. It has been out of order for
years.
The new business building is reinforced concrete frame structure. Its rectangular base has
dimensions 23.20x43.60 m. The height of building is P+1.
The complex foundation problem is solved so that the construction of a new building is
built on a grid settled above existent reservoir. One part of building load is transferred to the
grid than across reservoir’s walls to the ground; the other part of load is accepted with piles
situated in rows around the buildings. The dimensions of grid beams are 60/120 cm. Piles
∅600 are 11.0 m long. The strip foundations of reservoir walls are extended due to enlarged
loading. Foundation problem is solved separately, using finite element method.
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S. Zlatković, N. Jokić, Belgrade waterworks and sewerage, Deligradska 28, 11000 Belgrade,
Serbia and Montenegro
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INTRODUCTION
Due to the need for new office space for “BKV”, a new building has been planned above
the existing reservoir, as its location is rather attractive. The existing reservoir, built back in
1923, is not operational any more due to its condition and other characteristics. It was
constructed of non reinforce concrete. Reservoir itself is consisting out of series of arches,
making very interesting structure.
New official building constructed above this old reservoir is a rectangular two-storey
building with atrium in the middle section. Archive has been planned at one side of the
building and Coffee Club at the other. It is a space reinforced skeleton structure assembled by
series of longitudinal frames. In the base it is 23.20 x 43.60m.

Fig. 1. Cross-section

Fig. 2. Longitudinal-section
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STRUCTURAL ANALYSIS
TOWER programming package has been used to analysis the construction of the
building. Standard loading has been used to archive this. Loading has been transmitted to the
ground by the means of pilled foundations.

Fig. 3. Model

On the basis of the data obtained from soil profile and the amount of loading, it has been
decided that part of the building rests on pile foundations while the middle section rest on the
existing reservoir’s strip foundation. Most of the building load will be transferred to the
ground by the means of pile foundations while the remainder of the load will be bared by the
existing reservoir structure. Resolving the problem of loading in this way enhances (doubles
up) the stability of the building whilst being the most economical solution. Inherent
settlement, both differential and absolute, is neglect ably small, making the construction of
the object even more favourable.
Piled foundations
A piled foundation has been laid above the existing reservoir. The above mentioned has
been designed to transmit the building loads to the existing structure and recently designed
piles. Load is transmitted by the means of framed pillars, which transfer the load to pile
foundations. This is followed by transmitting part of the load, by the means of existing
structure to the foundations, whilst the most of the load is, by the means of pile helmets
(80/120), being transmitted onto drilled piles.
In order to avoid the loading of longitudinal bars on the reservoir, vertical clearance has
been allowed in respect of existing of the same apart from project specified points.
Unique model of pile foundations and foundations itself has been formed within the
apparent structural analysis.

Fig. 4. Piled foundations
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Base rigidity under existing foundations and piles axial rigidity have been previously
determined. Pile foundations loading forces and the forces that are transferred to the
foundations have been determined in that analysis.
SAN/DAN programming package has been used in order to calculate the construction of
the foundation grid.
PLO programme (which forms the part of the above mentioned programme package) has
been used for pre-processing (forming of the grid). Concrete MB30 concrete and
reinforcement RA 400/500, GA 240/360 used for designing the grid.
Strip foundations
To accommodate additional loading to the building, enhancement to the foundation
inbedment has been anticipated beneath of the existing strip foundations on the inner side of
the reservoir. They have been specified on the basis of allowed soil stress and the amount of
the loading.
Old
foundation

New
foundation

Fig. 5. Foundations

Construction of reinforced concrete beams foundation MB25 is being carried out on both
sides of this foundation. Adopted height of foundation is 50cm. Construction is being carried
out in two phases. The existing foundation is being activated via previously loaded piles to
reduce soil settlement and differential settlement between foundation block and piles. This is
achieved by the means of hydraulic press positioned between existing foundation and
foundation blocks. It has been advised that this is done at the completion of the first two
phases, as counterweight is required for the construction of the loading. Force required for
this operation is 300KN.
Coffers with pre-stressed screw-bolts are being put in the gap between foundation and
hydraulic press. They bare the force and release the hydraulic press. Foundation blocks are
being formed out of two rings of 120cm widths.
Piles
Static analysis has been carried out with several different length of piles. Length if 11m
for each pile has been determined in the basis of these calculation. Piles are designed to
penetrate the surface of secondary marl pre-consolidated clay. Drilled piles ∅6oo have been
specified. Bearing force for each pile is 1300 kN. Piles MB30 are reinforced with 8∅16 steel
and mild-steel stirrups 8∅20 are also MB30. Dynamic analysis to longitudinal earthquake
produced rather low impact results, hence they have been reinforced.
Having known the amount of forces in the pillars and pile bearing forces, number of piles
has been calculated. Each pillar is supported by an individual pile, adding to 32nd of piles for
the whole project.
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CONCLUSION
The purpose of this report is to present a project for the new two storey business office
building (P+1) positioned above the existing reservoir which hasn’t been functional for many
years. Position of the building allows part of the load to be transmitted to the ground by the
means of existing reservoir structure while the remainder part, actually the majority of the
building load, is carred by the piles. Pile foundation grid has been set up above existing
structure that, by the means of frames pillars, receives the building load.
This is followed by transmitting part of the load by the means of existing structure to the
foundations, whilst the most of the load is, by the means of pile helmets (80/120), being
transmitted onto drilled piles (diameter ∅600mm, 11m length).
To accommodate additional loading to the building, enhancement to the foundation
inbedment have been anticipated beneath of the existing strip foundations on the inner side of
the reservoir.
REFERENCES
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СПЕЦИФИКИ НА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО
В ПОДЗЕМНИ УСЛОВИЯ
Николай Жечев1
Резюме
Докладът се базира на опита на автора като проектант на подземни съоръжения от
софийското метро. Строителството на тези съоръжения в условия на геотехнически флуид е
предизвикателство към основните канони на конструктивното инженерство в среда с
преобладаващ въздушен флуид. Променят се начините на моделиране, методите за
определяне на товарите и взаимодействието с масива на скалите в близост до съоръжението.
При въвеждане на мониторинг проектът от статична даденост се превръща в динамична
величина, която по време на целия стоителен процес предпоставя проблемите на риска, на
технологичната и икономическата ефективност.
Дискутирните в доклада специфики на проектирането и строителството в подземни
условия са подкрепени с пример от практиката на софийското метро.
SPECIFICITY OF THE DESIGNING AND BUILDING IN UNDERGROUND
CONDITIONS
Nikolay Zechev
Abstract
Тhe report is based on the experience of the lecturer as a projector of the underground
equipment of the subway in Sofia. The building of these equipments in the conditions of
geotechnical fluid is a challenge to the basic canons of the constructive engineering in the
environment of a prevalent air fluid. In close proximity of the equipment are changing the ways of
modeling, the methods of calculating of the loads and relation with the massive of the rocks in
nearness of the equipment. From static the project increases into a dynamic quantity in the
conditions of the monitoring in the time of a total building process an it predetermined the problems
of the risk, of the technical and economical effectiveness.
The specifics of the projecting and building in the underground situation witch are discussed at
the report, are supported of an example from the practice of the subway of capital Sofia.
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Николай Жечев, доц. д-р инж., Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”; тел. (02)962 7220,
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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години в България се разраства обемьт на геотехническите укрепващи
конструкции, изграждани по открит метод. Разрастването се продуцира от три основни
причини. На първо място е изграждането по “открит” и “милански” метод на големите
обекти на софийския метрополитен в централната градска зона (фиг.1).

Фиг. 1. “Открит” метод на 8-ма станция на софийското метро
Интензивното строителство и подновяването на сградния фонд в близост до
съществуващи обекти е втората причина да се увеличи броят на укрепените изкопи (фиг.2).

Фиг. 2. Укрепен изкоп в кв.” Възраждане “ на София
Третата причина - климатичните промени на планетата и
свлачищна активност - довеждат до необходимостта от сериозни
системата на транспортната инфрасруктура (фиг.3).
Изграждането на строежи в среда на геотехнически флуид
към основните канони на конструктивно инженерство в среда
флуид.

свързаната с тях засилена
укрепителни съоръжения в
често е предизвикателство
с преобладаващ въздушен

С КАКВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИЯТ ФЛУИД ПРОВОКИРА ПРИНЦИПИТЕ НА
КОНСТРУКТИВНОТО ИНЖЕНЕРСТВО ЗА СРЕДА С ПРЕОБЛАДАВАЩ
ВЪЗДУШЕН ФЛУИД ?
Конструктивното инженерство в преобладаваща въздушна среда се дефинира от
основния принцип, че сградите и съоръженията поемат и прехвърлят товари върху земната
основа. Това означава, че активната част е конструкцията, която поема нормативно
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дефинирани товари. Земната основа е пасивната част, чийто носещ капацитет с или без
усилване трябва да обезпечи функционирането на сградата и съоръжението.

Фиг. 3. Укрепване на свлачище на железен път при с.Асеново, Великотърновско
На подобен принцип са структурирани и нормативите за укрепителни подземни
съоръжения, изграждани от повърхността на терена. Конструкцията и земната основа
разменят местата си. Ролята на пасивен елемент се поема от укрепващата конструкция.
Активните действия се изпълняват от земната основа и натискът върху съоръженията може
да бъде аналитично изчислен.
Подобно структуриране на нормите за подземни съоръжения ги превръща в
разновидност на нормите за високото строителство. Това позволява подземните части да се
проектират на принципите на надземните конструкции. Подобно проектиране на практика от
една страна довежда до преразход на материали, труд и енергия. От друга страна се
увеличачават рискът и обемите на свличане. Например за показаните на фиг.1 и фиг.2
конструкции от шлицови стени и пилоти нормите допускат в зоната на разпонките и в зоната
на анкерите – с или без напрягане, земният натиск да бъде определян по един и същи начин
като статичен товар. С този статичен товар се оразмеряват стените, анкерите, разпонките,
стоманените рамки и се определят дълбочините на закотвяне. При тази постановка,
кореспондираща на нормите и на каноните на конструктивното инженерство в
преобладаваща среда на въздушен флуид, проектът за укрепването може да бъде одобрен от
всички инстанции.
Въпреки нормативната обезпеченост, проблемът не е решен. За строителството в среда с
геотехнически флуид подобно проектиране може да бъде възприето само на ниво първа и
приблизителна итерация. Оттук нататък започва реалното проектиране на подземните
съоръжения.
На първо място е необходимо да се дефинират параметрите на земния натиск. Първият
етап се състои в определянето на земния натиск от еласто-пластичния анализ на
напреженията в земния масив преди и след откопаването на подземната конструкция, преди
и след предварителното напрягане на анкерите. Конкретното изчисление на натиска върху
съоръжението е в зависимост от размерите на пластичната зона, повърхнината на
устоичивост, сводовите ефекти и изчислените премествания. От зоните на устойчивост и
пластичност се определя дължината и вида на анкерните устройства и дълбочината на
закотвяне на укрепването.
Вторият етап започва след изпълнение на опитен участък от конструкцията и
провеждането на мониторингов контрол. От този контрол се получават данни във времето за
/1/ напреженията в стоманените елементи чрез тензометър, /2/ линията на деформиране на
шлицовите стени и пилотите с инклинометър (фиг.4) и /3/ граничната сила в анкерите.

91

Фиг. 4. Измерени с инклинометър премествания на стартова шахта на метростанция 9 от
софийския метрополитен
Резултатите от измерените параметри са основанието конструкциите да бъдат
преизчислени. От напреженията в стоманените елементи и деформирането на укрепването се
определят дейсвителните стойности на земния натиск. Натискът се определя по обратен ред.
За стоманените рамки – от измерените напрежения в елементите чрез изчисление се
получава големината и видът на натоварването. За шлицовите стени и пилотите измерените
линии на преместванията се изразяват с аналитични функции. Втората производна на
функциите дефинира огъващите моменти, а четвъртата – земния натиск.
Измерените гранични сили в анкерите са базата по обратен път да бъде определено
околното триене между анкера и земния масив.
След втория етап на проектиране се дефинират благоприятните и рискови зони на
укрепването. За метростанции 8 и 9(фиг.1) на софийския метрополитен могат да се направят
следните изводи.
1. Несиметрията в измерения земен натиск довежда до претоварване над два пъти
на диагоналните елементи в стоманените рамки. Претоварването довежда до
промяна в строителната технология;
2. Над два пъти се намалява и броят на анкерите;
3. Надлъжната армировка в шлицовите стени след първия етап на проектиране има
резерв в носещия капацитет около 30%. Резервът е достатъчен да бъде поето
преразпределението на усилията след намаляване броя на анкерите.
Показаното на фиг.5 съоръжение от станция 8 има три стадия на работа: І) като
подземен крепеж на шахта, ІІ) като подпорна усилена със стоманени ферми конструкция до
прекъсването на съществуващия колектор и ІІІ) като подкопана и укрепена с пилоти шахта
при откопаване до дъното на изкопа на метростанцията. Такава конструкция не може да бъде
проектирана по нормативните канони аналогични на подхода за строителство в среда от
въздушен флуид. Проблемът може да бъде решен оттук нататък – по разгледания по-горе
начин.
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Фиг. 5. Едностранно откопана и подкопана шахта от метростанция 8 – пример за
ефективно приложение на предложената в доклада методика
При свлачища (фиг.6), при които стабилитетът се лимитира от междинен слаб пласт,
укрепването на склона може да бъде изчислено само по методиката, посочена в доклада –
изтласкващата сила Е1 се определя след анализа на напрегнатото състояние. Е1 е компонент
на главните опънни напрежения, които се пораждат от вертикалния товар “V “. Свлачищната
сила Е2 се определя от анализа по най-неблагоприятната повърхнина на хлъзгане, която
включва целия слаб пласт.

Фиг. 6. Свлачища при с.”Побит какък” и с.”Асеново” – склонът не може да бъде
“успокоен” без противопоставяне на изтласкващата сила Е1. Изчислението може да стане
само по предложения подход.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Посочените примери от практиката показват, че нормативните аналогии на подземното
строителство с каноните на инженерството в среда с преобладаващ въздушен флуид, често са
неприложими. Причината е в методите за определяне на товарите, начините на моделиране и
количеството на изследваните параметри.
При въвеждането на мониторинг проектът от статична даденост се превръща в
динамична величина, която по време на целия строителен процес предпоставя проблемите на
риска, технологичната и икономическа ефективност.
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POSSIBILITIES FOR INTEGRATION OF DIAFRAGM WALL
WITH THE CONSTRUCTION OF THE EQUIPMENT
Stoian Bratoev1, Nikolay Zechev2
Abstract
Basic problem of a strengthen of a foundation and equipments by Open method and Milan
method is a practice of the attitude on the part of the investors to the designers to the strengthen
construction as a temporary supporting. Similar distinction of the strengthen measures of the
building construction and equipment become more often noncorespond reaction to the practice of a
building in the urban conditions. More often the reduction of a risk shortening term, the quality of a
building and additional expenses for strengthening obliged the participants in the invest process to
find ways to combine the support with the construction of the building and the equipments.
The object of the report are the technical possibilities he support to become apart of the
construction of the building and the equipments. These alternatives are treating in connection with
the parameters of the exploitation and economic effectiveness. The proposed technical decisions are
motivated of examples from the practice of the strengthening of the Sofia metro.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ШЛИЦОВИ СТЕНИ
С КОНСТРУКЦИЯТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА
Стоян Братоев, Николай Жечев
Резюме
Основен проблем при укрепване на дълбоки изкопи за сгради и съоръжения по открит и
милански метод е отношението от страна на инвеститори и проектанти към укрепителната
конструкция като към временно подпиране. Практиката е изискването на инвеститора към
проектанта временното укрепително съоръжение да е с минимална стойност. Подобно
разграничение на укрепителните мероприятия от конструкцията на сградата и съоръжението все
повече става неадекватна реакция към практиката на строителството в градски условия. Все почесто намаляването на риска, съкращаването на сроковете, качеството на строежа и
допълнителния разход за укрепването задължават участниците в инвестиционния процес да
търсят пътища за съчетаване на укрепването с носещия скелет на сградата и съоръжението.
Предмет на доклада са технически възможности укрепването да стане част от
конструкцията на съоръженията и сградите. Тези алтернативи се разглеждат във връзка с
параметрите на експлоатационната и икономическа ефективност. Предложените технически
решения са подкрепени с примери от практиката на укрепване на съоръженията от софийското
метро.
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INTRODUCTION
In the practice of a building in the central part of all towns in Bulgaria during the last years
were established two general tendencies. At the first place the new buildings and equipments are in
close connection with the existing buildings, private properties and infrastructure objects. At the
second place – in the invest projects are increasing the deepness of the underground levels of the
garages and including the metro equipment.
ACTUAL PRACTICE OF THE STRENGTHENING
The problem with the resistance of the excavation of the new equipment in nearness to the
streets, buildings and underground external relation are designed with the temporary support. So far
in the practice are predominating two basic ways: /1/ Support by the piles and anshore (Fig.1) and
/2/ Support type “Berlin wall” (Fig. 2).

Fig. 1. Support by pilles and anshores
bul.”Todor Aleksandrov”

Fig. 2. Support type “Berlin wall” in
combination with piles IX metro station

Expenses for temporary strengthen in general are unexpected for the investor. This generates
two contradictory requirements to the project and realization – cheep and secure support. As a result
the projector is forced by the investor to create complicated and risked project for bottom price. On
the other hand the executor is pressed to build on a fixed price near to expenses for materials and
also to use materials with compromised quality and to pay his expenses for unexpected obstacles.
The result from the contradiction between he cheep project and minimal risk drives often to average
situations. This leads the investors to pay considerable sum.
From the other hand it is obligatory the temporary support of the excavation to be build in the
construction limits at the new building site. That means that the thickness of a support construction
demands /1/ or the new construction to starts behind the support /2/ or to increase the fatness witch
will complicate the realization of the exterior R.C. walls. In these two cases the limits of a building
site are reduced. This generates planning conflict for the underground garages – no space at the
limit between two sites – next-door existing and new one. One of the possible measures in cases
with the underground dimensions which I used in the project of a build at bul. “Todor Aleksandrov”
- strengthening by injection micro piles (Fig. 3).
Technological combination between micro piles and underground construction is a good
decision, but it depends of the atmospherically influence. It requires increasing of worked joints in
the new equipment.
At the third place - separation the supporting construction of the basement or any underground
equipment is leading to a double realization of walls elements with a similar purpose. Common
doubled realization of an underground walls increasing the term of the building.
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Fig. 3. Support with micro piles str.
”Mokrenski prohod”

Fig. 4. Fixing of colons of micro piles by a part of
underground construction

The result from the contradiction between minimum risk and minimum value at the temporary
support of a building excavation is negative as for the projector and executor, as for investor. All
this shoes, that in many cases of the practice this approach is not suitable. Temporary supporting out
of the construction is not in use any more. More often projectors and investors are looking for
decision of a problem in combination the supporting of excavation with the underground
construction of the equipment.
TECHNICAL POSSIBILITIY FOR COMBINATION OF SUPPORTING WITH THE
CONSTRUCTION OF THE EQUIPMENT
Technical possibility the supporting to become a part of the construction of the underground
equipment is determined by three parameters:
At a first place it is necessary the elements of the support to content requirements for caring
construction of basement equipment. That means that it is necessary the supporting construction to
be examined instead of phase of excavation (Fig. 5), to be researched as an element of the
equipment (Fig. 6).

Fig. 5. Diagram of supporting in phase of opening the excavation. Realization of a basement
levels at the station VІІІ.
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Fig. 6. Seismic efforts to the supporting as an element of equipment at station VІІІ.
It is necessary supporting to accept live loads to guaranty the crack and seismic stability.
At a second place constructional possibility is secure from rigid connection between supporting
walls and interior construction (Fig. 7).

Fig. 7. Detail of a rigid connection between supporting and construction of an equipment.
It is expected form a rigid connection to pass efforts by bending moments, normal and shire
forces.
The third parameter, which determines constructive possibility, is water protection of the rigid
connection area (Fig. 8).
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Fig. 8. Detail from water protection of a rigid connection at the ІX station of metro.
CONCLUSION
Proposed technical possibility is based on the accepting of the requirements of the last three
parameters – criterion about including of a supporting elements in the list of basement equipments,
is realized in the infrastructure projects of city Sofia (Fig. 9).

Fig. 9. Diaphragm walls, united with interior construction at a station VІІІ.
This decision is preferred by the investors and designers of a Sofia metro, which is attestation
for excellent technical-economical indices. Proposed construction is more good than the each
possible realization of a temporary supporting and interior construction of an equipment by: /1/
reduced risk for accidents in the time of realizing and exploitation, as well as /2/ redusing the term.
REFERENCES
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМБИНИРАНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
В БЪЛГАРИЯ
Дончо Партов1, Милен Петков2
Резюме
Този материал прави опит да систематизира тенденциите в развитието на
комбинираните конструкции в България и чужбина.Авторите подчертават предимствата на
комбинираните стомано-стоманобетонни конструкции спрямо чисто стоманените.В
материала са представени комбинирани конструкции ,използвани при строителството на
изложбена зала в Пловдив и пътен мост във Варна.
APPLICATION OF COMPOSITE STRUCTURES IN BULGARIA
Doncho Partov, Milen Petkov
Abstract

This paper countries .The authors point out the advantages of using composite structures in
comparison with steel s is an attempt to systemize some trends in the development of composite
structures in Bulgaria and foreign structures. The paper presents information on the usage of
composite structures in Bulgaria by the construction of the Exhibition Hall in Plovdiv and the Road
Bridge in Varna.
Key words: composite steel –concrete structures , connections ,earthquake.
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1. КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

За първи път в строителството се използват комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции през 1914 г. Научната обосновка за комбинирането на двата материала се
предлага на Конгреса на международната асоциация по високо строителство и мостове
(IVHB) в Париж (Франция)- 1932 г.
Недостигът на материали за строителството, особено на стомана, принуди строителните
инженери да потърсят нови форми за по-целесъобразно използване на двата строителни
материала- стоманата и стоманобетона. Това можеше да се осъществи само чрез
комбинирани конструкции, в които на бетона се предоставя функцията да поеме част от
натисковите напрежения, а на стоманата опънните напрежения.

Фиг. 1. Комбинирана греда с дюбели

Фиг. 2. Конструктивен детайл от
комбиниран скелет

Отчитайки предимствата, които притежават комбинираните стомано-стоманобетонни
конструкции, в сравнение с чисто стоманените, а така също и в някои отношения и със
стоманобетонните конструкции, в икономически развитите държави продължава
интензивното разработване на конструктивни системи за:
• изграждане на мостови съоръжения с отвори до 60m [1];
• изграждане на обществени сгради с височини до 16 етажа, подпорни разстояния в
напречно или надлъжно направление до 12/18m и полезно натоварване 3.5kN/m2 [2, 3].
Класическият тип комбинирани конструкции представлява стоманена греда, свързана
със стоманобетонна плоча в горния си пояс . Въпреки, че на пръв поглед всички проблеми на
този вид конструкции са решени, постоянно изникват нови, които очакват своето
разрешаване [3, 4].
Проблеми възникват при изследването на конструкциите от температурни въздействия,
в следствие различните коефициенти на температурно разширение на двата материала при
високи температури [4].
Разработват се нови видове конструктивни елементи. Особено устойчиво развитие в
това направление показва люксембургската фирма “ARBED”, която използва комбинираните
конструкции в един извънредно широк диапазон . Особено внимание е обърнато върху
защитата на тези конструкции от пожарни въздействия. Разработена е специална
компютърна програма на база МКЕ наречена CEFICOSS (Computer Engineering of the Fire
Resistance for Composite and Steel Structures)[5].
Продължават експериментите за определяне реалното поведение на комбинираните
конструкции при динамично натоварване. Актуално е поведението им в условието на
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дълговременно действуващ постоянен товар, когато се проявяват реологичните и обемни
изменения на бетона, влияещи върху преразпределението на напреженията между двата
материала [4]. Изследват се нови видове свързващи елементи между двата материаладюбели, перфорирани шини и специални лепила[6, 7]. Изследва се поведението на
стоманобетонната плоча в еластопластичен стадий при многоетажни обществени сгради.

Фиг. 3. Заваряване на Nelson-дюбели

Фиг. 4. Конструктивна схема на изложбена
палата в Пловдив

2.ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМБИНИРАНИТЕ КОНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ У НАС
През 1987г. за изложбената палата на асоциация “Строителство и строителна индустрия”
на Международния панаир в гр.Пловдив бяха проектирани: триетажна административна
сграда, киносалон и магазин с комбинирани подови конструкции (Фиг. 4).
Конструктивното решение на коти ±0.00, +3.60, +7.20 и +10.80 m представлява ставна
скелетно-гредова комбинирана стомано-стоманобетонна конструкция, която се състои от
напречни, надлъжни греди и колони изпълнени от пълностенни “I” заварени сечения.
Композиционното междуосие е 3.00 и 2.50 m (Фиг. 4). Гредите по статическа схема са
прости, с отвори от 3.00 до 10.00 m. Те се подпират върху стоманени колони и
стоманобетонни шайби. Връзката между греди и колони е конструирана така, че да поема
само вертикална реакция. За тази цел към пояса на колоните е заварено специално столче от
листова стомана, върху която гредата стъпва посредством два неравнораменни ъглови
профила L140.90.10, заварени към стеблото й (Фиг. 5). С цел да поемат монтажни
хоризонтални сили, ъгловите профили се прикрепят към колоните посредством два болта
М20. Връзката между греди и стоманобетонни шайби се реализира чрез вградена стоманена
плоча в шайбата.
101

Фиг. 5. Конструктивен детайл

Фиг. 6. Изглед върху земетръсните шайби

Всички колони от триетажния скелет- галерия, киносалон и магазин са с унифицирани
размери 200/340mm. Колоните завършват в долния си край с опорна плоча с размери
40/400/600mm (Фиг. 6). Стъпката на колоната се свързва с ивичния фундамент чрез два
анкерни болта с ∅30 mm. Подовата плоча с дебелина 14cm се изпълнява от две части:
сглобяема, предварително изготвена в заводски условия, предплоча с дебелина 8cm и
монолитно излята част с дебелина 6cm. Връзката между двете части са специално
разработени скелети от армировъчна стомана, поставени през 300mm. Съвместната работа
между стоманените греди и стоманобетонната плоча се осъществява чрез болтови дюбели с
∅18mm и дължина 115mm, заварени в остта на горния пояс на гредите равномерно по цялата
им дължина с електрозаваръчен апарат на английската фирма “КROMP-ARC”.
Пространствената устойчивост на сградата е осигурена чрез вертикални стоманобетонни
шайби, разположени между стоманените колони и кораво свързани с тях посредством
дюбелни връзки (Фиг. 6).
Приложението на комбинираните конструкции за първи път на този обект в нашата
строителна практика доказа необходимостта от тяхната употреба. Използването им води до
голяма икономия на стомана в подови конструкции, която възлиза на 40÷50% в сравнение с
традиционните стоманени конструкции. При големи подпорни разстояния се постига малка
конструктивна височина на подовата конструкция. Значително се повишава коравината на
подовите елементи при отчитане съвместната работа на двата материала. В комбинираните
подови конструкции стоманобетонната плоча е достатъчно корава, за да изпълнява
функцията на хоризонтална диафрагма, при което отпадат хоризонталните стабилитетни
връзки, използвани в традиционните стоманени скелети. Прилагането на стоманобетонни
предплочи води до икономия на оставащ кофраж от трапецовидна ламарина [6] (Фиг. 3). По
този начин се прави икономия на технологично време за изготвяне на армировката, при
изцяло монолитно изпълнение на местостроежа.
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ
КОНСТРУКЦИИ ЗА ПЪТЕН НАДЛЕЗ У НАС
Конструкцията на пътния надлез премоства препятствие с широчина около 90m,
обхващащо канал с топла вода на ТЕЦ-Варна и електрифицираната железопътна магистрала
Варна-София. Ограничените възможности за строеж над ж.п. линията с изключително
интензивно движение и необходимостта от премостването на голямо подпорно разстояние
наложиха използването на комбинирани стомано- стоманобетонни конструкции. (Проект на
доц.д-р инж. Б. Банков)

Фиг. 7. Надлъжен изглед на моста

Фиг. 8. Напречен разрез на моста

Връхната конструкция на пътния надлез представлява вариант с две прости греди с
подпорни разстояния по 44m (Фиг. 7). В напречно сечение конструкцията на гредите
представлява комбинирана двусвързана призматична черупка. Тя се изпълнява от четири
греди, всеки две от които са свързани с оребрено дъно и обединени по горния си пояс със
стоманобетонна сглобяема пътна плоча (Фиг. 8). Необходимите сглобяеми 44бр. плочи с
размери 9.5/2m и тегло 12t се изпълниха върху метална форма при обектови условия от бетон
B30 при непосредствен контрол от строителната лаборатория. С цел ограничаване на
вертикалното преместване в средата на отвора е извършено предварително напрягане на
главните греди. Напрягането се извърши посредством четири опори за всяка греда,
разположени една от друга на разстояние 1/5 от отвора. Всяка опора носи 50t хидравличен
крик, свързан в синхронно действаща хидравлична система. Чрез криковете гредите бяха
натоварени с 10 тонна насочена нагоре сила. При получената кривина бе извършено
монтирането и замонолитването на плочите. Съвместната работа на стоманобетонната плоча
и стоманените греди се осъществява посредством болтови дюбели с ∅19 и височина 120mm
заварени към горния пояс на стоманените греди.
Дюбелите са оразмерени да поемат хлъзгащите усилия появяващи се в контактната фуга
между стоманобетонната плоча и стоманената греда. Същите се разполагат в специално
оставени отвори в стоманобетонната плоча с размери 200/280mm, намиращи се на
разстояние 500mm един от друг. Във всеки един отвор са заварени по девет броя болтове.
Непрекъснатостта на армировката в панелите при напречните фуги бе осигурена чрез
взаимно заваряване на надлъжната армировка на два съседни елемента. След това отворите
на дюбелите и напречните фуги бяха замонолитени. На 30-я ден от замонолитването
временните опори бяха отстранени, в резултат на което целия постоянен товар от
собственото тегло на елементите (плоча и греда) се поема от комбинираната стоманостоманобетонна конструкция (Фиг. 9). Чрез това напрягане се реализира допълнително
икономия на стомана.

103

Фиг. 9. Изглед отдолу върху комбинирания стомано-стоманобетонен мост
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изградените у нас обекти с комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции
практически ни доближават до европейските стандарти на строителство [8]. Тяхното бъдещо
развитие ще създаде условия за комплексно и качествено удовлетворяване на изискванията
за икономии на суровини и енергия в строителството.
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ПОВИШАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА
НА СТОМАНОБЕТОННИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОМИШЛЕНИ АГРЕСИВНИ СРЕДИ
Димитър Назърски1
Резюме
Разработени са конкретни мерки, предназначени за фазите на проектиране, строителство
и ремонт на стоманобетонни конструкции на сгради и съоръжения и др. промишлености,
изложени на действието на характерните за тях промишлени агресивни среди. Реализирането
на тези мерки спомага за повишаване на експлоатационната надеждност и дългтрайност на
промишлените сгради и съоръжения, значително увеличава междуремонтните срокове и
намалява капиталните вложения за ремонтирането им.
INCREASING THE DURABILITY OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS
AND STRUCTURES BEING UNDER THE EFFECT
OF INDUSTRIAL AGGRESSIVE ENVIRONMENTS
Dimitar Nazarsky
Abstract
Specific measures intended for the stages of design, construction and repair of reinforced
concrete structures of buildings and facilities and other products exposed to the effect of the
specific-for-them industrial aggressive environments have been developed. The realization of those
measures contributes to the betterment of the operational reliability and durability of industrial
buildings and structures, prolongs considerably the periods between repairs and reduces the capital
investments needed.
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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Осигуряването на надеждността и дълготрайността на сградите и съоръженията в
химическата промишленост и цветната металургия у нас е сериозен и актуален проблем, тъй
като те в по-голямата си част за продължителен период от време (над 30 години) са изложени
на действието на производствените среди.
Както е известно, проебладаващата част от тези конструкции са от стоманобетон, а
вследствие на корозионните поражения се налагат ремотни работи средно през 4 - 6 години,
при което изразходваните средства за тяхното саниране са съпоставими с тези за ново
строителство. В този смисъл, повишаването на дълготрайността на стоманобетонните
конструкции в условията на действие на промишлени агресивни среди може да се постигне
чрез предприемане на специални мерки по време на проектиране, строителство и ремонт,
чрез което да се увеличат значително междуремонтните срокове и да се намалят
икономическите загуби от преустановяване на производството.
В настоящата разработка, въз основа на дългогодишни системни изследвания върху
дълготрайността на стоманобетонните конструкции при действието на промишлени
агресивни среди, се предлагат такиви мерки, които са диференцирани за проектирането,
строителството и ремонта на промишлени сгради и съоръжения.
ІІ. МЕРКИ ВЪВ ФАЗАТА НА ПРОЕКТИРАНЕТО, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ
НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННИТЕ КОНСТРУКЦИИ
НА ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ІІ.1. Състав на проектния бетон
За повишаване на корозионната устойчивост на стоманобетона при проектирането на
стоманобетонни конструкции, предназначени за строителство на сгради и съоръжения в
заводите за минерални торове е необходимо да се разработи специален състав на бетона,
който да има повишена устойчивост при действието на конкретната експлоатационна среда.
За разработване на състава на проектния бетон най-напред трябва да бъде изяснен вида и
агрегатното състояние (твърдо, течно, газ) на агресивния агент, концентрацията на сулфатни
(S04"), амониеви (NH4+) и др. видове йони и на съответните газове. На тази база, в
съответствие с изискванията на нормативните документи, се прави класификация на
агресивната среда, като неагресивна, слабо агресивна, средно агресивна или силно агресивна
по отношение на бетона и армировъчната стомана.
ІІ.1.1. Избор на вида на цимента
Като се изхожда от естеството на експлоатационните среди, характерни за
производството на минерални торове (амониев нитрат, амониев сулфат, карбамид и др.),
които атакуват основно калциевия хидроокис в течната фаза на циментовия камък на бетона,
е правилно да се избере портланцимент с намалено съдържание на минерала трикалциев
силикат (С3S ), а като такъв най-подходящ е сулфатоустойчивия портландцимент (С3S ≤
50%).
При агресивна среда от амониев сулфат сулфатоустойчивия портландцимент, който
освен това има и ограничение на трикалциевия алуминат (С3А) не повече от 5 % е найподоходящият вид цимент от гледна точна на ограничаването на развиието на т. нар.
сулфатна корозия, при което се образува минерала етрингит и гипс действащи разрушително
на структурата на бетона.
ІІ.1.2. Големина на водоциментното отношение
С оглед на минемизиране на обема на т. нар. "микрокапилярни пори" (диаметър поголям от 10 μm), които допускат дифузия на течности и газове през тях, е правилно
водоциментното отношение (В/Ц) на бетона да не бъде по-голямо от 0,45, а още по-добре ако
е в границите 0,37 - 0,42. Това безпроблемно може да бъде постигнато с помощта на
съвременните суперпластифициращи химически добавки.
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ІІ.1.3. Количество на цимента
Въз основа на резултатите от изследванията за влиянието на фактори от състава на
бетона върху корозията на армировката, може да се препоръча количеството на цимента да
не бъде по-малк от 375 kg за 1 m3 бетонна смес. Чрез такова количество цимент може да бъде
осигурено необходимото количество калциев хидрооксид, който да поддържа за
продължителен период армировката в пасивирано състояние.
ІІ.1 4. Използване на химически добавки
Освен посочените в т. V.1.1.2. "суперпластифициращи" добавки за повишаване на
плътността на структурата на бетона, чрез което се намаляват неговата водопопиваемост и
дифузионна проницаемост за течности и газове, в състава на бетона е необходимо да се
използват т. нар. "уплътняващи" химически добавки. Те допринасят за колматиране на поголямата част от макрокапилярните пори и за рязкото намаляване на водопопиваемостта и
дифузионната проницаемост на бетона, а следователно и за повишаване на неговата
корозионна устойчивост.
Мерките от състава на бетона спомагат и за по-добрата защита от бетонното покритие на
армировката, тъй като по този начин се затруднява проникването през порите и капилярите
на бетона на агресивния агент и на кислорода до нейната повърхност.
ІІ.2. Конструктивни мерки
ІІ.2.1. Избор на дебелина на бетонното защитно покритие на армировката
Дебелината на защитното бетонно покритие трябва да се избира в зависимост от
степента на агресивност на средата, а така също и съобразно вида на конструктивния
елемент (плоча, греда, колона).
ІІ.2.1.1. Дебелина на защитното бетонно покритие при "средно агресивни" към бетона
и армировката среди
За различните видове конструктивни елементи при "средно агресивни" към бетона и
армировката среди, трябва да се предвижда следната минимална дебелина на защитното
бетонно покритие (считано от повърхността на бетона до повърхността на армировката):
• за плочи
- 2,0 cm;
• за греди
- 3,5 cm;
• за колони
- 3,0 cm.
ІІ.2.1.2. Дебелина на защитното бетонно покритие при "силно агресивни" към бетона и
армировката среди
Минимална дебелина на защитното бетонно покритие на армировката при силно
агресивни среди трябва да се предвижда по следния начин:
• за плочи
- 2,5 cm;
• за греди
- 4,0 cm;
• за колони
- 3,5 cm.
ІІ.2.2. Допустима ширина на нормалните пукнатини за стоманобетонни елементи,
натоварени на огъване
Резултатите от проведените изследвания дават основание да се предложи при
оразмеряване на бетонни елементи, натоварени на огъване, ширината на нормалните
пукнатини в защитното бетонно покритие на армировката в опънната зона да не
превишава 0,3 mm. В повечето случаи агресивните среди, характерни за производството на
минерални торове, се класифицират като "средно" или "силно" агресивни към бетона и
армировката, поради което се налага изпълнението на "вторична" антикорозионна защита на
конструктивните елементи. Този бариерен слой затормозява достъпа на кислород до
катодната зона на повърхността на армировката разположена между пукнатините, с което се
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намалява интензивността на процеса на електрохимична корозия на анода, локализиран в
устието на нормалната пукнатина.
ІІ.3. Проект за вторична антикорозионна защита на стоманобетонните конструкции
В случаите на "средно" и "силно агресивни" по отношение на бетона и армировката
среди е задължително още във фазата на пректирането да бъде разработен специален проект
за вторична антикорозионна защита на конструктивните елементи на сградите и
съоръженията в заводите за производство на минерални торове.
Тази защита може да бъде предвидена на базата лакови покрития от хлоркаучук,
епоксидни и полиуретанови смоли при действието на газови среди, както и от шпакловки с
дебелина 2 - 3 mm на база епоксидни и полиуретанови смоли или полимерни фолиа (от
поливинилхлорид, полиизобутилен, полипропилен и др.) при действието на течни и
прахообразни среди.
При разработването на поректа трябва да бъдат взети предвид изискванията на
действащите нормативни документи за проектиране на антикорозионната защита на
строителни конструкции.
Специално внимание трябва да бъде обърнато на детайлите за изпълнение на вторичната
антикорозионна защита на подове, стени, колони, греди и др. елементи, при което е
необходимо да бъде изяснена структурата на изолационната система и на видовете
материали и изделия, от които тя е съставена.
Проектът трябва да даде също така и изискванията при изпълнението на изолационните
работи, както и технологичната последователност на отделните операции.
ІІІ. МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ
НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННИТЕ КОНСТРУКЦИИ
ІІІ.1. Контрол на качеството на бетона и армировъчната стомана
Както вече беше отбелязано в т. ІІ.1, във фазата на проектирането трябва да се разработи
специален състав за проектния бетон, предназначен за изпълнението на конструктивните
елементи от стоманобетон.
По време на строитеството инвеститорът и органите за независимия строителен надзор
на обекта трябва да изискват от фирмата-изпълнител стриктно да доказва съответствието на
качеството на бетона и армировъчните стомани с предписаното в проекта. За тази цел
съществуват съответни нормативн документи и система от правила, спазването на които
трябва да бъде задължително и безкомпромисно, за да може да се гарантира при
строителството или ремонта на сгради и съоръжения тяхната експлоатационна надеждност и
дълготрайност.
ІІІ. 2. Контрол на качеството на изпълнение на стоманобетонните конструкции
Контролът на качеството на изпълнение на стоманобетонните конструкции трябва да се
концентрира върху следните основни моменти:
ІІІ.2.1. Контрол на качеството на уплътняване на бетонната смес в кофражните
норми
Този контрол е задължителен предвид работата в последните години с бетонни смеси с
пластична консистенция, които се транспортират чрез бетон-помпи. В повечето случаи в
практиката у нас не се използва вибрационна техника за уплътняване на бетонната смес в
кофражните форми, в резултат на което в бетона се образуват едри открити пори и каверни,
водещи до повишаване на неговата во допопиваемост и проницаемост за течни и газови
среди.
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ІІІ.2.2. Контрол на качеството на изпълнение на антикорозионната защита на
армировката
При действието на "средно" и "силно агресивни" среди по отношение на армировъчната
стомана още в проекта трябва да се представи състав и технология за изпълнение на
антикорозионната и защита на база полимерни лакове. По време на строителството е
необходимо да се контролира дебелината и ненарушената цялост на лаковото покритие на
армировката, за което трябва да се съставя съответен протокол. Ако съществуват известни
несъответствия по отношение на дебелината на лаковото покритие с проектната или дефекти
и нарушения на цялостта на лаковото покрите на армировката, се налага те своевременно да
бъдат коригирани.
ІІІ.2.3. Контрол за осигуряване на проектната дебелина на защитното бетонно
покритие на армировката
Осигуряването на проектната дебелина на защитното бетонно покритие на армировката
е съществен момент при изпълнението на стоманобетонните конструкции, тъй като то
съществено влияе върху тяхната корозионна устойчивост и дълготрайност. По време на
приемането на армировката от страна на проектанта и от представителя на независимия
строителен надзор е необходимо в съответния протокол да се опише подробно съответства
ли или не фиксираната дебелина на бетонното защитно покритие с тази, дадена в проекта.
Ако има несъответствие се налага от страна на изпълнителя да се вземат незабавни мерки за
постигане на тази дебелина.
ІІІ.3. Контрол на качеството на изпълнение на вторичната антикорозионна защита на
стоманобетонните конструкции
Контрол на качеството на изпълнение на вторичната антикорозионна защита е в
основата на нейната надеждна работа по време на експлоатацията на сградите и
съоръженията, чрез което се гарантира тяхната дълготрайност. Както вече бе отбелязано, за
изпълнението на вторичната антикорозионна защита на стоманобетонните конструкции се
разработва специален проект, реализирането на който трябва да бъде контролирано по време
на строителството, от проектанта и от представител на независимия строителен наздор.
По време на контрола на качеството на изпълнение на вторичната антикорозионна
защита трябва да се обърне внимание на следните основни моменти:
• Контрол на качеството на подготовката на повърхността на бетона на
• стоманобетонните елементи - степен на почистване, равност, гладкост и др.
• Контрол на качеството на подравнителната цимент-полимерна или полимерна
шпакловка, с което се изравняват неравните повърхности на елементите.
• Контрол на броя на слоевете и тяхната дебелина при изпълнение на лакова
антикорозионна защита.
• Контрол на качеството на полимерните фолиа и на броя на слоевете при
изпълнение на листова антикорозионна защита.
• Контрол на качеството на изпълнение на слоевете над антикорозионната защита
при промишлени подове.
От страна на инвеститора и независимия строителен надзор трябва да се съгласува
съставянето на протоколи за скрити работи по време на изпълнението на отделните слоеве и
детайли на вторичната антикорозионна защита.
ІV. МЕРКИ ПРИ РЕМОНТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ
ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННИТЕ КОНСТРУКЦИИ
Предвид обстоятелството, че в България в заводите за минерални торове са изградени
множество сгради и съоръжения от стоманобетон, имащи сериозни повреди от действието
върху тях на агресивните производствени среди, е необходимо периодично да се провеждат
ремонтни работи насочени към повишаване на тяхната екслоатационна надеждност и
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дълготрайност. Тези мерки трябва да се оформят в специален проект, който трябва да
включва следното:
• Оценка на действителните показатели на механичните свойства на бетона и
армировката на конструктивните елементи;
• Отстраняване на корозиралия и пукнатинообразувал бетон от сеченията на
консруктивните елементи. Това става чрез песъкоструене или водно бластиране
при налягане на водата не по-малко от 300 бара;
• Почистване на повърхността на армировката от корозионни продукти. За целта
може да се използва песъкоструене, водно бластиране или химически методи;
• Равноякостно възстановяване на носещата армировка на отделните
конструктивни елементи. Допълнителната армировка на сеченията на елементите
се получава въз основа на статико-динамичен анализ на корозиралата
конструкция, който взема предвид действителните характеристики на
механичните свойства на бетона и армировъчната стомана;
• Изпълнение на лакова антикорозионна защита на армировката от епоксидни,
полиуретанови и др. видове състави;
• Възстановяване на цялостта на сеченията на база циментполимерни разтвори с
водоциментно отношение В/Ц ≤ 0,40 при използване на суперпластифициращи и
уплътняващи структурата химически добавки. Дебелината на защитното бетонно
покритие на армировката от тези състави в зависимост от степента на агресивност
на средата и от вида на конструктивния елемент (плоча, греда, колона) да бъде в
съответствие с дадените в т. ІІ. 4.1;
• Изпълнение на вторична антикорозионна защита по повърхността на
стоманобетонните конструкции на база полимерни лакове, шпакловки, фолиа и
др.
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CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE PAVEMENTS
A CASE STUDY
Akhil Gupta1
1. PREFACE
Construction of Cement Concrete Pavement on National Highways started in India during the
year 1991 when Ministry of Surface Transport, Government of India, under took four laning of 112
Kms. long Delhi – Mathura Section of NH-2. Construction of Cement Concrete Pavement picked
up in 1998 with the implementation of Mumbai – Pune Expressway Project and advent of National
Highways Development Project of NHAI. A number of Projects involving execution of Cement
Concrete Pavements are now under implementation and experience and expertise available in India
to execute Cement Concrete Pavements needs to be shared with others to improve Speed and
Quality of construction.
It is with this objective that this paper is being written as a Case Study of Rigid Pavement
executed on Belgaum–Maharashtra Border Road Project.
The paper brings out highlights of execution of Rigid Pavement including Management of
Plant & Equipments, Materials, Manpower, Quality Control and overall Logistics. It also attempts
to bring out some of critical observations that were made during execution and after opening
of pavement to traffic. Some of the causes of failure / defects of Cement Concrete Pavements
have also been identified.
2. THE PROJECT
Belgaum–Maharashtra Border Road Project (77 Kms.) in the state of Karnataka has been
implemented under BOT (Annuity) Scheme by NHAI. The Project involved construction of 97
Kms. (2 lane / 3 lane) of Rigid Pavement in addition to Flexible Pavement, Bridges, Grade
Separators, etc.
2A. SALIENT FEATURES OF THE PROJECT
1.

Name of the Project

Widening and Strengthening of existing
2 Lanes to 4 / 6 Lanes from Belgaum to Maharashtra Border
in Karnataka State
(Km. 515 to Km. 592 of NH-4)

2.

Owner

National Highways Authority of India

3.

Concessionaire (SPV)

North Karnataka Expressway Limited (Consortium of IL & FS –
PLL – CTNL)

1

Akhil Gupta, Executive Director Punj Lloyd Ltd., New Delhi , India
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4.

EPC Contractor

Punj Lloyd Limited

5.

Independent Engineer

:

Sir Owen Williams Innovestment Ltd. & Frischmann Prabhu Pvt
Ltd. – JV, Mumbai

6.

Design Consultant

:

Arch Consultancy Services, New Delhi

7.

Supervision Consultant

:

Wilbur Smith Associates, Bangalore

8.

Type of Contract

:

BOT (Annuity)

9.

Concession Period

:

17 Years 6 Months

10. Construction Period

:

2 Years 6 Months

11. O & M Period

:

15 Years

12. Annuity Period

:

6 Months

13. EPC Contract Value

:

US$100 Millions ( INR. 4500 Million)

Scope of Major Items of Work is tabulated below:
S/N
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Item

Description

Road Length
Rigid Pavement
Flexible Pavement
Service Road
Major Bridge (3 lane)
Minor Bridge
Grade Separator
Vehicular Underpass
Pedestrian Subway / Underpass
Cattle Walk cum Cart Track
Culverts
At Grade Junction

Dual Carriageway
2 Lane / 3 Lane
2 Lane
4 - 7 m wide
90 - 200 m length
< 60 m length
24.5m x 21.4m x 7.5m
24.5m x 11.1m x 7.5m
24.5m x 07.5m x 4.7m
27.5m x 03.5m x 3.5m
Box / Pipe
"T" & "X" shaped

Qty.
77
97
58
135
6
12
9
6
7
19
128
18

Kms.
Kms.
Kms.
Kms.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.

Way side Amenities such as Bus Shelters/ Public Conveniences, Illumination, Toll Plazas (2
Nos.) have also been provided.

6 Lane Rigid Pavement (Full Width Paving)
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View of Completed Road (Rigid Pavement on LHS)
3. SCOPE OF PAPER
The paper covers following aspects of execution of Cement Concrete Pavement:
3.1
Plant & Equipments
3.1.1
Equipments for DLC
3.1.2
Plant & Equipments for PQC
3.1.3
General Equipments
3.2
Materials:
2.1
Raw Materials
2.2
Manufactured Materials
2.3
Materials for Joints
3.3
Manpower and Organisation Chart
3.4
Execution and Quality Control
3.5
Defects – Causes
3.6
Observations
4. PLANT & EQUIPMENTS
The equipments deployed for execution of Cement Concrete Pavements were of improved
performance levels, higher capacities and plants capable of producing final products to match
stringent Quality Control requirements. Since Plant and Equipments required for executing Cement
Concrete Pavements have long Delivery, Erection and Commissioning time upto 7 – 8 months,
selection of Type, Size and Number of equipments was made immediately on award of contract
after considering various available options. List of Plant & Equipments deployed on the Project to
execute Rigid Pavement is as below:
S/N
A
A1.
A2.
A3.

Name of Equipment
Equipments for DLC
Sensor Paver
Tandem Vibratory Rollers
Rear Tipping Dumpers

Capacity

2.5 – 9 m
8 – 10 MT
10 – 25 MT
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Nos.

Lead Time for
Delivery
Month

Erection &
Commissioning
Days

2
8
30

3
2
1

6
2

Qty.

S/N

Name of Equipment

Capacity

B. Plant & Equipments for PQC
B1.
Concrete Paver for PQC
8 – 16 m
B2. Dowel Bar / Tier Bar Inserter
8 – 16 m
B3. Texturing & Curing Machine
8 – 16 m
B4.
Concrete Batching Plant
120 m3 / hr.
B5.
Diesel Generator Set
500 KVA
B6.
Chilling Plant
90 MT
900 Bags /
B7.
Debagging Unit
Hr.
B8.
Wheel Loader
1.7 – 3 m3
B9.
Rear Tipping Dumpers
15 – 25 MT
B10.
Band Saw
32 mm
B11.
Joint Cutting Machine
400 mm Dia.
B12. Reinforcement Cutting M/c
40 mm Dia.
B13. Reinforcement Bending M/c 40 mm Dia.
B14.
Cement Silos
150 MT
C.
Miscellaneous Equipments
C1.
Water Tanker
10 KL
C2.
Tractor with Trolley
35 HP
C3.
Diesel Generators
15 – 25 KVA
C4.
Air Compressor
260 cfm
C5.
Welding Generator
C6.
Gas Cutting Set
D.
Handling Equipments
D1.
Hydraulic Trailer
100 MT
D2.
Low Bed Trailer
40 MT
D3.
Flat Bed Trailer
40 MT
D4.
Hydraulic Crane
200 MT
D5.
Hydraulic Crane
20 MT

Nos.

Lead Time for
Delivery
Month

Erection &
Commissioning
Days

2
2
2
4
4
4

6
6
6
6
3
3

21
21
7
30
15
21

4

2

15

8
30
2
20
1
1
16

2
2
1
2
3
3
6

1
1
1
1
1
1
21

12
12
12
4
2
2

3
1.5
0.5
1.5
1.5
7

1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
2

6
3
3
6
3

1
1
1
-

Qty.

In addition, Stone Crushing & Screening Plants (3 Stage) were also installed to produce Stone
Aggregates required to execute various activities including Rigid Pavement.

Batching Plant – 120 m3 / Hr.

PQC Paver
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Texturing & Curing Machine.

DLC Paver

5. MATERIALS
5.1. Materials constitute single largest component of total cost of a Road Project. So is the case
with Cement Concrete Pavement. The materials required for execution of Cement Concrete
Pavement can be broadly classified into following categories:
• Raw Materials – Crushed Aggregate, Stone Dust, Sand, etc.
• Manufactured Materials – Cement, Admixture, Sealant, etc.
5.2. Procurement Plan
Procurement Plan for all materials, Raw or Manufactured was prepared well in advance on
award of work. Action to procure materials was governed by Procurement Process time, Lead
time for delivery, Shelf life, Manufacturing time, Involvement of imported raw materials
(such as Admixture), Overall Demand and Supply situation, Prevailing Competition, Storage
capacities created at site.
5.3. Raw Materials
Requirement of Crushed Aggregate / Stone Dust was large and since local crushers were
neither capable of supplying required quantities nor quality (Elongation & Flakiness Index), it was
essential to set up Captive Stone Crushing & Screening Plants with Cone & VSI Crushers. Nonavailability of sufficient quantities of Crushed Stone Aggregates, it is seen many times, is one of the
key reasons for failure of Road Projects.
Quarrying & Crushing of Aggregates was started 4 months ahead of scheduled start of laying
of PQC and stocks sufficient for 2 – 3 months of work were maintained throughout the Execution
Period.

Stock of Dowel Bars

Stock of Crushed Aggregate at Base Camp
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5.4. Manufactured Materials
Requirement of Cement on the Project was more than 2,00,000 MT. Considering unpredictable
behaviour of Cement Market, MOU were entered into with 4 different manufacturers for supply of
Cement. Storage Capacity of 5,000 MT was created on the Project, which was sufficient for 15 days
work during normal working and 7 – 10 days in peak working times.
Other materials such as Polysulphide Sealant, Admixtures, Dowel Bars, etc. stock of more than
one month were always maintained.
5.5. Storage Capacity
Storage Capacity, particularly for Cement, Aggregate, Stone Dust, Sand, Admixture, etc. was
created considering Average & Peak monthly targets. Volumes of materials and finances involved
were high and as such judicious decision was required on the level of inventories to be maintained.
Since consistent pace of progress were achieved, higher levels of inventories could be maintained
while still maintaining Cash Flows.
5.6. Quantities of various materials consumed are tabulated below
S/N
A
1
2
3
4
B
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S/N
11
12
13
14
15
16
17
II
18
19
20
21
22

Description

Unit

RAW MATERIALS
Crushed Aggregate 20mm
Crushed Aggregate 10mm
Stone Dust
Sand
MANUFACTURED MATERIAL
Consumables
Cement OPC 45 Grade
Plasticizer
Polythene Sheet (125 micron)
Concrete Nails with Washer (2 Nails of 12gm. / m2)
Dowel Bars (500mm Long) - 32mm ф @ 300c/c
PVC Sleeve -32mm ф, 340mm Long
Tie Bars - 12mm ф, 640mm Long @ 520 c/c
Tie Bars - 8mm ф, 480mm Long @ 520 c/c
Bitumen Paint @ 1.5Lit/m2
Curing Compound @ 0.15Kg/m2
Description

MT
MT
MT
MT

164,440
135,710
128,820
85,870

Bags
KL
Kg
Nos.
Kg
Nos.
Kg
Kg
Lit.
Kg

2,028,000
659,160
128,760
1,848,480
2,153,440
678,930
98,230
29,510
2,400
151,360

Unit

Longitudinal & Transverse joints
Backup Rod
Debonding Strip - 8mm wide, 1-2 mm thick (Longitudinal jt.)
Debonding Strip - 10mm wide, 5 mm thick (Contraction jt.)
Masking Tape 25mm wide
Primer RDL 942
Polysulphide Sealent (Cold application)
Joint Cutting Blade (400m Joint cut / Blade)
Non-Consumable Material
Stopper (270mm min depth)
Hessian Cloth (5 uses)
Tarpaulin sheet (5 uses ) for covering Hessian cloth
Shuttering Plate (1.2m x 0.3m)
Nuts & Bolts
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Qty.

Qty.

m
m
m
m
Kg
Kg
Nos.

421,160
209,510
211,650
817,240
5,890
146,820
2,070

Nos.
m2
m2
Nos.
Nos.

8
192,436
192,436
400
-

5.7. Material Consumption Chart

160
140
120
100
80
60
40
20

Cumm consumption
(1000 MT)

180

20
18
17
15
14
12
11
9
8
6
5
3
2
-

Sand

Cumm
Agg 20mm
Month

"Cumm Stone dust"

Cumm Sand

Jun-04

May-04

Apr-04

Mar-04

Feb-04

Jan-04

Agg 10mm

Dec-03

Nov-03

Oct-03

Sep-03

Aug-03

Jul-03

Jun-03

Agg 20mm

May-03

Apr-03

Mar-03

Monthly
consumption (1000
MT)

Record of Aggregate Consumption for cement
concrete pavement

Stone dust

Cumm Agg 10mm

Stone Aggregates / Stone Dust / Sand

2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
-

200
150
100
50
Jun-04

Apr-04
May-04

Jan-04
Feb-04
Mar-04

Nov-03
Dec-03

Sep-03
Oct-03

Jun-03
Jul-03
Aug-03

Apr-03
May-03

Mar-03

Monthly
consumption(1000 bags)

250

Month
PQC

DLC

Cumm PQC

Cement
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Cumm DLC

Cum.
consumption (1000 bags)

Record of Cement Consumption for cement
concrete pavement

6. MANPOWER
Execution of Cement Concrete Pavement involves sequence of activities to be executed in a
given time frame without any scope for delay e.g. Initial Joint Cutting should be done as soon as
final setting of concrete has taken place and also Cutting does not lead to spalling of edges.
Therefore, it is necessary that well Planned Organization is put in place to ensure that all activities
are executed without any delay and hindrances with Quality Supervision. The organization
deployed on the Project was as below:

7. EXECUTION
A. Mix Design
Well before planned start of execution of Rigid Pavement, Design Mixes both for DLC & PQC
were prepared and approved. Considering volatile Cement Market and to take care of any
exigencies, Design Mixes were conducted and approved with 4 different brands of Cement. OPC 43
Grade of Cement was used for PQC being mass concrete work.
B. Trial Stretches
Trial Stretches were laid for both DLC and PQC. All Quality Control Tests were conducted
during trial paving to establish correctness of Design Mix, performance of DLC Paver, PQC Paver,
Texturing & Curing Machine, Procedure for Joint Cutting, Sealant Application, etc. During Trial
Stretch Paving following was established:
B1. At Site
B1.1 Rate of Application of Curing Compound for both DLC & PQC
B1.2 Slump to be maintained – Minimum Seggregation & Verticality of side without side shutters
(Slump was maintained between 20 mm and 30 mm)
B1.3 Positioning of Dowel Bars – Depth, Spacing & Alignment
B1.4 Positioning of Tie Bars – Depth, Spacing & Alignment
B1.5 Functioning of Sensors of Paver, both Horizontal & Vertical alignment
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B1.6
B1.7
B1.8
B1.9

Smooth functioning of Dowel Bar Tray
Alignment of Texturing & Curing Machine to ensure Texturing depth of 0.75 mm to 1 mm
Setting time of Cement and timing of start of Initial Joint Cutting
Compatibility of Polysulphide Sealant with Primer and setting time of Sealant

Texturing & Curing

Checking Dowel Bar Position

Initial Joint Cutting (Disc Cutter)

Sealant Application (Masking Tape)

B2. At Production Unit
B2.1 Functioning of Batching Plant, including Dosage Application of Plasticizer
B2.2 Co-ordination of various function groups
C. Quality Control During Trial Stretch:
During Trial Stretch following Quality Control Tests were conducted:
C1.
Dosage of Plasticizer
C2.
Temperature of Mix
C3.
Consistency of Mix
C4.
Slump
C5.
Compressive Strength
C6.
Flexural Strength
C7.
Density
C8.
Thickness
D. Climate
D1.
Placing of Concrete above 400 C is not recommended. Also following combination of
weather conditions is considered unsuitable for laying PQC.
Temperature
> 350 C
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Relative Humidity
< 25%
And / or
Wind Velocity
> 10 Km. / Hr.
D2.
Although the Project site was located in moderate climatic area, Day temperature during
summer months peaked to 380 C with Low Relative Humidity (upto 10%) and high wind velocities.
However, during evening, night and mornings, the climatic conditions turned favourable to
following levels:
Temperature
200 - 220 C
Relative Humidity
100%
D3.
Hence, major volumes of work were executed during evening to morning hours, avoiding
peak day time hours (11.00 a.m. to 4.00 p.m.). During day time, Weather Protection Shed (about
100 m long) sufficient for 3 hr. paving was used to take care of adverse effects of climatic
conditions.

Weather Protection Shed
E. Location of Batching Plants
For each paving set, two Batching Plants, each of capacity 120 m3 / Hr. were provided against
required capacity of 162 m3 / Hr. for paving speed of 1 m / min. for 2 lane carriageway. In order to
optimize transportation cost of concrete, Batching Plants were located at 20 Kms. interval at 4
locations along the Project alignment. While this helped in reducing the transport cost, it had its
negative side too. The concrete at site was required to come from two different locations thus
sometimes getting concrete of different slump from two locations. In addition, it led to extra coordination cost and fixed cost attached to any establishment.
F. Paving Speed
While paving speed of 1 m / min. is recommended for slip from Paver, it was observed that
paving speed could be restricted to 0.75 m / min. for better control on activities that follow i.e.
texturing, curing, manual finishing, inspection, initial joint cutting, etc.
G. Execution of Pavement Work
G1.
Paving was done in full widen 9 m width for 2 lane & 12.5 m width for 3 lane. Endeavour
was made to lay longer lengths of both DLC and PQC at a time for better Riding Quality,
Utilisation of resources and Reduced wastages.
H. Continuity and shifting of PQC Paver
H1.
Continuity of Execution in case of linear projects is important and execution of lower layers
of Road were planned in a manner to offer longer stretches for execution of DLC / PQC.
120

H2.
Continuity becomes all the more significant in case of PQC as 2 lane PQC Paver along with
Dowel Bar / Tie Bar Inserter weighs about 100 MT. Dismantling, loading, shifting, unloading and
assembling of the equipment is a time consuming process and requires Hydraulic Trailer of
matching capacity, apart from other equipments such as Cranes, Skilled Manpower, etc. Hence, it is
essential that PQC Paver is NOT shifted frequently. Apart from saving on costs and time,
performance levels of PQC Paver can be maintained, if frequent shifting is avoided.
H3.
Longer stretches were executed initially keeping shifting of Paver to minimum. However,
considering unavoidable gaps, shifting PQC Paver had to be frequent to keep pace of progress of
work. To save on time, the entire procedure of dismantling, shifting and re-assembling was
streamlined to achieve minimum time of 45 hours for the entire operation. Specially designed
Hydraulic Trailer, 200 MT Capacity Hydraulic Crane were mobilised at site to achieve this feat.

PQC Paver Transportation on Hydraulic Trailer ( 100 MT)
I. ACHIEVEMENTS
Maximum Production in Single Operation achieved on the Project were:
S/N
01.
02.

Pavement

Length

Width

DLC
PQC

m
3300
1200

m
12.85
09.00

Production

Qty.

Time

Month

m3

m3
6360
3240

Hrs.
76
26

June-03
Oct-03

0.15
0.30

Avg. Paving
Speed
m / min.
0.72
0.77

This could be achieved due to advance planning, co-ordination and sufficient material
inventory at site.
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J. Monthly Progress
Monthly Progress of DLC and PQC achieved on the Project is shown below:

100.0

15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
-

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

Cum. progress (KM)

90.0

10.0
Jun-04

May-04

Apr-04

Mar-04

Feb-04

Jan-04

Dec-03

Nov-03

Oct-03

Sep-03

Aug-03

Jul-03

Jun-03

May-03

Apr-03

Mar-03

Monthly progress (KM)

Record of progress of Cement Concrete Pavement
(Linear Meter)

Month
PQC

DLC

Cumm PQC

Cumm DLC

DLC

Cumm PQC
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Cumm DLC

Jun-04

May-04

Apr-04

Mar-04

Feb-04

Jan-04

Dec-03

Nov-03

Oct-03

Sep-03

Aug-03

Jul-03

Jun-03

Apr-03

May-03

Month
PQC

Cum. progress
(Rs Crore)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Mar-03

Monthly
progress (Rs
Crore)

Record of Financial Progress of Cement Concrete
Pavement

8. DEFECTS & CAUSES
A. Extra or Insufficient Texturing
Surface Texturing is important to Cement Concrete Pavements. Right depth of texturing can be
achieved with right slump and correct timing. Use of low slump concrete and / or delayed texturing
leads to insufficient depth of texturing and high slump concrete and / or early texturing shall lead to
extra depth. Insufficient depth of texturing can lead to skidding of vehicles, extra depth can lead to
holding of water and noise pollution. Time of texturing is critical to the surfacing of Rigid
Pavement and should be done with due diligence.

Extra Texturing
B. Spalling of Corner Edges during Initial Cut
Initial joint cutting must not to be started early as it leads to spalling of corners. Also it is
important to clean initial cut joint with water jet and ensure that cement slurry is not trapped in
groove or else joint may become ineffective and lead to development of cracks. The groove was
kept dust free by providing Backup Rods.

Spalled Edge during Initial Cut

Groove Cleaning with Water Jet

C. Pot Holes
Potholes are due to foreign material such as Clay lumps, Plastic sheets, Wooden pieces, which
get mixed with Crushed Aggregate / Stone Dust / Sand in a stack yards.
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Pot Holes in PQC
D. Debonding of Joint Sealant
D1.
Joint Sealant can get detached due to:
• Moist Surface
• Surface not cleaned properly
• Incomplete coating of surface with Primer
• Incompatible Primer

Detached Sealant
E. Misaligned Dowel Bars and Transverse Cracks
E1.
While Automatic Dowel Bar Inserters was used along with Slip Form Pavers, manually
placing of Dowel Bars is essential at the start of work at new location at end of day’s work. Extreme
care needs to be taken to ensure that Dowel Bars are perfectly horizontal and parallel to road
alignment. In case Dowel Bars are not horizontal it can lead to development of cracks at locations
other than pre-determined locations.
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Misalignment of Dowel Bars

Crack close to Joints

9. OBSERVATIONS
While 97 Kms. Rigid Pavement was executed in a period of 15 months using 2 sets of Plant &
Equipments on the Project thus averaging about 7 Kms. of paving per month. Some of the
observations made during execution are below:
A. Right Time To Do Paving
A1.
The decision to pave Rigid Pavement should be governed by prevailing Wind Speed,
Ambient Temperature and Relative Humidity. Desirable values of these three parameters are:
Temperature
< 300 C
Wind Velocity
< 10 Km. / Hr.
Relative Humidity
> 25%
The maximum and minimum value of these three parameters on the Project site were as below:
S/N
01.
02.
03.

Parameter
Temperature
Wind Speed
Relative Humidity

Maximum
380 C
50 Kmph
100%

Minimum.
90 C
1 Kmph
5%

A2.
Paving was normally done in the night. This has two distinct advantages as far as climatic
conditions are concerned:
• Low Temperature
• Higher Humidity
Normally both humidity and temperature were under adverse conditions during Day Time
while conditions are conducive for night paving. Also night paving offered other advantages of least
disturbances by local public and traffic.
A3.
It was observed that location where wind speed was high and work was executed
during Day Time, shrinkage cracks developed at some locations. Such cracks normally were
not observed at locations where work was executed between Evenings & Mornings.
A4.
Shrinkage Cracks also developed at some smaller stretches where Weather Protection Shed
could not be used during Day Time. Considering the location of shrinkage cracks, it can be
concluded that High Wind Velocity is the most damaging weather condition for PQC.
B. Monitoring Crack Development
Immediately after initial joint cutting was done, all joints were numbered and each joint
checked for development of transverse crack, 24 hours after paving. Observation was repeated
every 24 hours on all such joints where transverse cracks did not develope. All such locations where
transverse crack did not develop within 72 hours, joint was deepened by 2 cms. to aid development
of cracks. Inspection was continued for such joints after extra cutting.
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B1.

B2.

S/N

01
02

Record was maintained for about 44 Kms. of Pavement length. The details are:
Period of observation
:
09/05/2004 to 12/04/2004
Length of Pavement
:
44 Kms.
Summary of observations is tabulated below:

Unit

No.
%

No. of
Joints
observed

9886
100%

No. of Cracks Developed
within
24
48
72
Hrs.
Hrs.
Hrs.
1371
6018
2189
13.86% 60.87% 22.14%

No. of
Joints
without
Cracks

Cracks
induced after
extra depth
cutting

Cracks did
not induced
deepening

308
3.11%

232
2.34%

48
0.48%

B3.
Conclusion
B3.1 About 97% Contraction Joints developed cracks within 72 Hrs.
B3.2 Maximum cracks developed between 24 Hrs. & 48 Hrs.
B3.3 0.48% of Panels developed Transverse Cracks at location other than pre-determined
locations.
B3.4 Two major locations where cracks appeared at location other than pre-determined locations,
joint cutting was delayed i.e. Delayed Joint Cutting can be potential cause for cracks in panels.
B4.
Initial Joint Cutting should be done within 10 to 12 hours of paving. In no circumstances it
should be delayed beyond 24 hours. It was observed that at two locations where joint cutting was
delayed, it lead to development of transverse cracks at random locations.
C. Repair of Cracks
Transverse Cracks (Full Depth / Partial Depth) at a few locations of full depth were developed
and noticed after opening of pavement to traffic. These cracks were repaired by following two
methods:
C1.

Full Depth Cracks – Angular Stitching
20 mm Dia. holes were drilled across the cracks at an angle of 350 at a spacing of 15 cms.
center to center in staggered manner. Thereafter holes were filled with Epoxy Grout.
Simultaneously cracks are sealed with injecting. Cracks sealing was done in the month of January /
February in completely dry state. Observations made in the month of August shows successful
performance of cracks sealed.

Drilling of 20 mm hole

Positioning 16 mm Dia. Rod in Epoxy Filled hole
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Injecting Epoxy Grout (5 months after repair)

Repaired Transverse Crack

C2.
Sealing of Partial Depth Cracks
C2.1 This method was adopted for partial depth cracks by drilling holes at 30 cms. center to
center and injecting epoxy grout. The performance of grouts observed after the traffic was opened
within 24 hours after crack sealing and crack sealing performed satisfactorily since then.
C2.2 It is also essential that crack sealing is done in completely Dry Weather to ensure
satisfactory performance of crack repaired.
D. Membrane Curing
Aluminium based resin curing compound was used with spray rate of 0.15 Kg / m2. Curing
compound performed well and its ability to retain water was established as can be seen in the
photography.

Membrane Curing
E. Wet Curing
The alignment being located in rolling terrain it was not possible to do water ponding for
curing. Also membrane curing becomes ineffective within 10 hours of paving as soon as joint
cutting is started. The wet curing by Hessian cloth also proves to be ineffective due to high wind
speed and temperature during day’s time. Hence, entire Rigid Pavement surface to be cured was
kept wet by providing Hessian cloth and covering with polythene sheet to reduce evaporation of
water. This proved to be effective measure on the Project where water was in short supply.
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Wet Hessian Cloth

Wet Hessian cloth covered with Polythene

10. MOST COMMON ERRORS MADE DURING EXECUTION
10.1. Misalignment of Dowel Bars at start / close of day’s work
10.2. Damage to PVC Sleeves at open end
10.3. Polythene Sheet (Separation Membrane) with Air Bubbles
10.4. Cement Powder in joint after initial cut due to improper cleaning
10.5. Open ended Transverse Joint at high end leading to seepage of water - Kerb stone to be cast
after joint sealing.
11. CONCLUSION
Rigid Pavement Construction demands very Meticulous Planning and Co-ordination to
successfully produce Quality Pavement. It is essential that continuous Quality Supervision is
available at all important locations i.e. Production, Paving, Joint Cutting, Curing, Sealant
application, etc.
For better Quality, work should not be executed during Day Time in summer. Also high wind
velocity is detrimental to Crack Free Pavement and delayed initial joint cutting must not be done.
Use of Weather Protection Shed, particularly in Day Time is must for Quality Product. Constant
monitoring of Cracks at Transverse Joint locations is a good method of avoiding Transverse Cracks
at undesired locations.
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SPATIAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF BRACING SYSTEMS
FOR TILT-UP CONSTRUCTIONS
Juan D. Manrique1, Mohamed Al-Hussein2, Ahmed Bouferguene3, Hassan Safouhi4
Abstract
Tilt-Up panels is a technique that allows contractors to erect facilities in short periods of time
due the simplicity of its construction method. Each year in North America, the construction industry
builds more than 10,000 tilt-up structures. Architects have the challenge of producing harmonic
designs that fulfill client's needs by breaking the "box structure" paradigm that defines tilt-up. This
paper is focused on spatial analysis of the bracing system for tilt-up constructions using an
optimization model that enhances the installation. The case study uses the construction of a unique
residential facility with over 2,000 m2 (22,000 square feet) of foot print area. The facility is
composed of 108 concrete panels connected all together like a jigsaw puzzle. The major challenge
was to minimize the spatial constraints on-site by using mathematical optimization techniques that
can be applied to Tilt-Up construction projects. The proposed algorithm is presented in this paper in
order to illustrate its essential futures.
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INTRODUCTION
Constructing buildings with prefabricates in a mass production, helps to minimize overhead
and material costs [Hanna and Zenon, 2003]. Some of the advantages of constructing a facility with
such elements are related to the use of less expensive lifting equipment (depending on the sizes of
the prefabricated modules) and fewer installation personnel. This advantage can be exploited by
constructors who develop similar facilities in repetition, or those whose focus is on offering a
competitive selling cost [N. Chitharanjan, 1998]. Furthermore, prefabricated concrete elements
provide a higher resistance to load solicitations and weather conditions than conventional systems;
depending on the mold and the procedure used to precast concrete, the architectural appearance is
better than cast in place elements [Canadian Precast Prestressed
Concrete Institute, 2003], [West, et al 2002]. During the life cycle of a construction project,
materials, labor and equipment will be interacting all together to accomplish different tasks and
duties. Construction companies are trying to make a better use of their limited construction space by
designing a construction site layout more suitable and easy to access, allowing a better flow within
the construction activities. Simulation processes for material handling and storage are been
investigated in order to minimize labor mobilization and maximize efficiency. This efficiency
depends on the objectives of the facility layout study, the stochastic nature of the problem and the
complexity of the systems' interactions [Kuhl et al, 2005]. Algorithms and simulation processes
based on the construction characteristics are the most common approaches by engineers in order to
plan construction layouts. As described by [Norman and Smith, 1999], considerations for multiple
study periods and stochastic parameters have to be taken in account due to the efficiency that a
block layout has on multiple (certain or uncertain) scenarios. In order to provide high standards to
constructions which require prefabricates, a planned installation sequence has to be developed to
minimize interruptions and mistakes during its erection.
Currently, implementation in visualization techniques in construction procedures has been a
central focus of the industry. Computers are enabling Project Managers to improve productivity by
allowing them to simultaneously optimize their use of materials and equipment and save time on
installation procedures. CAD tools are being used to visualize construction operations by permitting
the analysis of complicated on-site procedures to take place first in an office. Successful
construction operations coordinate the complex interactions between multiple pieces of equipment,
labor trades and materials [Kamat and Martinez 2001]. Computer simulation and animations
provide users with a new way to analyze a composition of the different elements playing a roll in a
unique environment. For example, 3D modeling generates spaces that can be as accurate as real life.
More and more users have become dependent to computational software owing to the fact that
analyzing an operation in the office, as compared to improvising the same operation on-site,
substantially reduces costs. Planning construction projects during the 90's did not involve complete
reliance on simulation methods [Tucker et al. 1998]. However, with the advances in technology that
have occurred during the past 10 years, computer applications have changed the industry.
Simulation modeling and visualization substantially assist in the designing of operations and in
making optimal decisions, whereas traditional methods prove ineffective or are unfeasible [Kamat
and Martinez 2001]. Any CAD software is based on input data (3D information) given by the user;
the input data would behave more realistically if its graphic representations and user applications
better reflected the customer's needs and could be applied without extensive effort. 3D and 4D
models must then work like an automated system that integrates as many disciplines as possible to
provide a broad view of the situation. Some researchers in the mid 90's believed that these systems
had created "islands of automation" and are far from achieving an acceptable level of integration
across the design and construction processes [Kartam, 1994]. This insufficiency has been improved
in recent years by linking all disciplines involved in the construction field. An extensive body of
research has been done regarding automation and computer analyses based on 3D modeling and
integrating systems [Bjork, 1989]; [Ammermann et al, 1994]; [Aouad et al, 1994]; [Tracey et al,
1996]; [Ekholm and Fridqvist 2000], and [Zhong et al, 2004]. The com-bination of 3D modeling
and optimization techniques can provide a wide range of possible solutions that would provide
different perspectives when making managerial decisions. In order to do so, a combination of the
CAD geometrical space and a syntax or optimization procedure has to take place. There is a lack of
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connection between these two parts in many construction companies; the problem with current
project planning techniques is the lack of spatial requirements of construction operations as a
resource in their scheduling [Mallasi and Dawood, 2002].
This paper focuses on how to manage Tilt-up constructions with spatial constraints; it discusses
a procedure that saves time and effort by implementing a plan for bracing concrete panels before the
installation takes place based on spatial analysis (the use of CAD) and optimization techniques.
This paper links the output generated by computer modeling and heuristic algorithm (HA).
CASE STUDY
The facility used for the case study is a unique, private facility in the United States that has
been in construction since June 2004. Designed by Steven Holl Architects [Holl, 2003], this facility
uses a construction methodology based on tilt-up panels, which uses reinforced concrete panels that
are cast and cured on-site and then lifted with a crane. With more than 2000 m2 (22,000 square feet)
in footprint area, this facility comprises four pavilions and includes a library, garden house, gallery,
sport and entertainment facilities. Robert Silman Associates and DSI Engineering developed the
structural design for the facility (Figure 1).

Fig. 1. Structural model, case study
The panels had maximum dimensions of 10 x 10 m (35 x 35 ft) and weighed from 1,356 kg
(3,000 lb) to 27,572 kg (61,000 lb). Most of the panels have a thickness of 20 cm (8 in), but some
are as thick as 27.94 cm (11 in). Erecting tilt-up panels is not a widely used technique for residential
construction, especially for buildings with panels that have irregular shapes, such as the case
presented in this thesis. Figure 2 shows some representative panels, none of them are alike.

Fig. 2. Sample of the 108 concrete panels used for the case study
Shape accuracy is extremely important for complex architectural designs; such was the case for
the structure presented in this document that called for a maximum panel-to-panel joint tolerance of
1.27 cm (0.5 in), which was often found in ninety-degree joints between panels. This required an
extremely flat casting slab and precise form-work (Figure 3).
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Fig. 3. Panel connections
In addition, since the exterior face received an acid stain treatment, the panels had to exhibit a
smooth surface finish free of bug holes, voids or other surface irregularities including consistency in
colour and texture of the aggregate. Since the panels are exposed to the outdoors and will be stained
with an amber colour, the smoothness of the surface plays an important role in the development of
this construction.
Due to space constraints, short time for the erection process and high equipment costs (crane
rental costs), the construction layout needed to be as simple as possible to minimize the constraints
for the lifting process. A lifting sequence was required to put the panels together without increasing
the risk of misfits or problems, based on space constraints and bracing needs, during the installation.
As shown in Figure 4, due to the brace lengths and their final location on-site for temporary
support, a Heuristic Algorithm was developed to enhance the installation process.

Fig. 4. Brace handling
The construction process required a high-capacity crane for panel installation, with the lowest
rental cost possible, but with the capacity to lift and place all the panels in their final locations. A
crawler crane was selected for this purpose (Manitowoc 888 [230 tonnes]). This lifting process
required an optimization model to minimize crane displacements on-site and to ensure better use of
the concrete required for the casting slabs [Manrique, et al 2005]. The final layout of the concrete
panels' locations on the casting slab, was the key in enhancing the installation process (Figure 5).
There were many uncertainties and risk factors that needed to be addressed in order to prevent the
failure of the project. Thus, a smaller model was constructed to manage the risk of material
selection and to learn more about the panels' erection procedure. A mock-up model was constructed
and provided invaluable insights regarding the process of erecting the concrete panels.
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Fig. 5. Construction Site layout
PROPOSED METHODOLOGY
The structural designer provided the brace types and dimensions, and anchor locations for the
installation procedure. By the time the erection took place, the slab on grade on top of the
foundation walls was not poured yet, forcing reanalysis of the anchor location of the bracing
system. The analysis of the temporary support system was carried out with the Heuristic Algorithm
(HA) model.
The proposed methodology is summarized in Figure 6. In order to analyze the temporary
support for the facility, data regarding from three main groups, the 3D model, the construction
method and the bracing system requirements were incorporated into the space analysis algorithm.

Fig. 6. Proposed Methodology
Construction Method
The construction method as explained before was based on Tilt-up concrete panels. The
concrete panels required for this project were sorted upon structural needs. The facility was
subdivided into 4 areas (as can be seen in Figure 5) with two lifting phase sequences. The two
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lifting phases were organized in such way that the pier panels in each area had to be installed first,
and then, light panels that enclosed and connected the entire structure were set on top. In the first
phase, the four areas worked independently from each other, leaving the possibility to start with the
group with less installation demands.
0n the other hand, the equipment selection enhanced the lifting sequence by allowing the tilting
of the panels with minimum equipment displacements and not having to travel and carry them at the
same time. Clearances between the ongoing structure and the lifted panel were also analyzed.
During the tilting and lifting of the panels, the end of the braces (dangling end) had to be carried by
hand. Spatial constraints were provided to the Heuristic Algorithm in order to enhance the
efficiency and safety of the installation.
3D Model
The 3D Model was essential for the analysis of the installation procedure. The final locations
of the concrete panels were modeled and are shown in Figure 7. In order to identify the different
groups of panels that compose the facility, different colors were used. Utilizing AutoCAD, the 3D
Model was developed, incorporating the anchor location of the braces in the panels and their initial
location on the casting slabs around the facility.

Fig. 7. 3D Model, Case Study
Bracing System
The braces required for the job had constraints including:
Inclination angle between the floor and the brace (∞): 40-60 degrees. Maximum opening angle
from the perpendicular of the panel (0): 5 degrees. Brace nominal sizes (L): 4.26 m (14 ft), 6.70 m
(22 ft), and 9.75 m (32 ft). Maximum Brace extension/contraction: ± 5 inches (Figure 7).

Fig. 8. Bracing system requirements
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The maximum opening angle of the brace to the panel from the perpendicular was exceeded in
order to minimize the amount of deadmen, then the foot plate of the brace was anchored to the
foundation wall or footing depending upon the scenario. In order to keep the brace angle range
between 40 to 60 degrees with respect to the floor, 9.75 m braces (32 ft) were used for some of the
panels.
Utilizing the information gathered from these three main groups, the generic algorithm was
utilized in order to provide the deadmen location, deadmen quantity and the brace take off list.
SPATIAL ANALYSIS ALGORITHM
In order to optimize the positioning of the dead men and braces, a heuristic algorithm was
developed for this purpose. In a sense, this algorithm amounts to searching for a solution, i.e.
positioning the dead man inside the room and making sure the braces do not intersect. The heuristic
nature of the procedure allows one to find, whenever possible, a solution but does not ensure that
the first solution is the most optimal.
1. Initialization step:
a.
Select a random docking point on the wall.
b.
Calculate the location of the first dead man using a medium length brace (22').
2. Core procedure :
a.
For every subsequent docking point do the following:
i. Check whether it is possible to re-use any exiting dead man by computing
the distance between the docking point and the dead man available faces
subjected to the following constraints:
1. The distance needs to be one of the available brace lengths
(subjected to a possibility of adjustment +/-5")
2. The angle between the plane perpendicular to the wall and
going through the docking point and the brace must not be
larger than 5 degrees.
3. There new brace should not intersect with any existing brace.\
4. There should not be any intersection between the new brace
and any other face of the dead man.
ii. If no previous dead man is useable calculate the location of a new dead
man subjected to the constraint:
1. There is no other dead man within the circle of radius 3 2 / 2 feet.
iii. If it is not possible to create a dead man, go back to initialization step and
select another starting docking point.
According to the above description of the search algorithm, the complexity of the procedure is
dependent on the number of docking points and the parameters (brace lengths, angles, brace
adjustments). Indeed, the processing of the «* brace requires in the worst case (n-1) lookups
corresponding to the previous braces that have been installed previously. Thus, the total number of
lookups is given by,
1 + 2 + L + ( n − 1) =

n ( n − 1)
2

,

where n is the total number of docking points.
Of course, each lookup requires,
1. Checking three values of length, 14'±5", 22'±5", 32
2. Two limiting angles ±5°
3. In the worst case, checking the four faces of the m previous dead men
In view of the above parameters, each new docking point would require in the worst case, n(n1)/2X3X2X4 elementary operations which in this particular study correspond to conditional
statements whose outcome can either be true or false. The formula obtained above assumes that the
order in which the docking points are selected from the initial list is not important.
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CONCLUSIONS
This paper presented a methodology that integrated 3D-Solid modeling with an optimization
technique, using a heuristic special analysis algorithm. This integrated methodology was utilized to
analyze a complex structure based on Tilt-Up pre-cast concrete panels. The proposed methodology
was tested on this project, it assisted the construction teem in analyzing the complex utilization of
the bracing system and minimizing the number of both the bracing and the dead-men. The proposed
methodology was incorporated in MS-Excel for generalization, many "if-then" scenarios were
experimented with on the computer screen before actual construction, such a process saved valuable
time and cost.
LIMITATIONS
In terms of software, the major limitation of the software is probably the heuristic nature of the
algorithm which in general does not provide the most optimal solution in terms of number dead man
used dock all the braces needed by the construction project. On the bright side of course it is
possible to obtain an optimal solution by examining exhaustively all the configurations of the
parameter space whose dimension (when the order is ignored) is 12xn(n-1). Of course, for
exhaustive search aimed at obtained an optimal solution, one needs to consider permutations of the
docking points and this means that the previous formula needs to be multiplied by n!. This will
make the computation prohibitively expensive.
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НАДСТРОЙКАТА НА ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
ИЛИ КАК ВМЕСТО 4 ЕТАЖА МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ 5 ЕТАЖА
Цветан Георгиев1, Михаил Цанков2, Валерий Найденов3
Резюме
Неотдавна на един столичен строеж се появява странния надпис “4 = 5”, вместо
традиционния за такива места надпис с наименованието на строежа. В есенцията на това
странно равенство “4 = 5”, всъщност се крие съдържанието на едно ново проектно решение за
надстройка, позволило, чрез използването на лека стоманена конструкция (вместо
традиционната за случая стоманобетонова конструкция) и олекотена оребрена
стоманобетонова плоча, да се достигне до построяването на един допълнителен етаж.
Настоящата статия дава описание на така споменатото проектно решение, като се поставя
акцент върху предимствата на използването на стоманени строителни конструкции в
сеизмични райони или в случаи със заварено положение (надстрояване). В статията се описват
проектните конструктивни и технологични решения свързани с използването на леки
конструктивни бетони и се правят сравнения на вертикалните и хоризонталните товари при
олекотения и традиционния вариант.
Ключови думи: стоманени конструкции, сухо строителство, леки бетони, олекотени
строителни решения.
THE PENTHOUSE OF INTER EXPO CENTER
OR HOW INSTEAD OF 4 FLOORS 5 ONES COULD BE EXECUTED
Tzvetan Georgiev, Michail Tzankov, Valeri Naidenov
Abstract
In the end of year 2005, a strange heading appear on a construction site in Sofia. It was the
announce “4 = 5”, instead of the normal name of the Construction site. In the hidden sense of that
strange expression “4 = 5”, the new design solution could be discovered. Implementation of that
solution based on light weight steel structure with combination of light weight concrete, façade and
walls allow the realization of 5 new floors instead of 4.
The presented paper describes the main basis of the design of the penthouse of Inter Expo Center
in Sofia and emphasize on the great advantage of construction with steel skeleton. The main structural
and design achievements are described as well as the design of light weight concrete B20 and
development of system for control of finishing materials and systems. Some comparisons between
the vertical and seismic forces obtained by the traditional design approach and the presented one are
provided.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
„Интер Експо Център”, разположен на булевард Цариградско шосе в София, е един
комплекс, в който са реализирани редица сгради със стоменен носещ скелет. Комплексът
представлява нагледно олицетворение, изтъкващо предимствата на строителството със
стоманени конструкции.

Фиг. 1.1 Интер Експо Център – общ изглед в проектна фаза
Предвид сериозния мащаб на инвестицията, Клиентът е поставил условието
инвестиционния проект да бъде разработен така, че да се позволява поетапна реализация на
цялостното инвестиционно намерение. Във времето са реализирани следните етапи
(пояснение е представено на фигура 1.1) :
• Етап 1 – Административен блок до кота +11.40 и изложбени зали 1 и 2 – 2001г.;
• Етап 2 – Изложбена зала 3 – 2004г.;
• Етап 3 - Надстрояване на административната сграда - 2005-2006г.;
• Етап 4 - Изложбена зала 4 – 2006г.;
Както става ясно от изложението по-горе, комплексът се разраства както по хоризонтала,
така и по вертикала.
Съществен момент, на който се обръща внимание в настоящата статия, е етапът с
надстрояването на Централния Административен блок. Административния блок е изграден
до кота +11.40 през 2001 година. Сградата е проектирана със стоманобетонова конструкция,
състояща се от система от шайби и ядра, стоманобетонови колони и безгредови плочи. Още в
оригиналния проект е заложена възможността за надстрояване на сградата с 4 допълнителни
етажа. Замисълът е предполагал естествено продължаване на възприетата конструктивна
система.
Новата пазарна ситуация през 2004 г. и атрактивността на района за строителство са
основния катализатор да се възложи търсенето на решение за надстрояване, като се осигури
един допълнителен офисен етаж. Друго важно и неотменно условие е строителството да се
извършва така, че да не се влияе върху нормалното обитаване на сградите, които са в
експлоатация. Така през 2005 година се достига до възлагане на инвестиционен проект за
надстрояване на Административния блок на Интер Експо център с 5 (вместо първоначалните
4) етажа.
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b)

a)

Фиг. 1.2. Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе, гр. София: a) – Административен
блок – завършен етап 1, 2002 г.; b) – Строителство на надстройката на Административен
блок – 2006 г. (публикувана с любезното съдействие на ИРКОН ООД))
2. СЪЩНОСТ НА РАЗРАБОТЕНОТО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
Предвид сериозното ограничително условие за ненамеса в построената вече
стоманобетонова конструкция, като основен компенсатор на утежняващото действие на
новия етаж се явява въвеждането на технически решения водещи до значителна редукция на
теглото на конструкцията. Ето защо, чрез намаляването на “мъртвия” товар от собственото
тегло на скелета (стоманена конструкция) и подовите плочи (използване на леки
коструктивни бетони) и чрез осигуряването на леки строителни решения за довършителните
работи се достига до значително редуциране на сеизмичните сили. Последното дава
възможност да се подсигури изграждането на допълнителен етаж, който не е залегнал в
проекта от 2000 година.
Чрез използването на значително по-леката стоманена конструкция се решава задачата
за постигане на един допълнителен етаж, без това да води до застрашаване сигурността на
изградената през 2000 – 2001 година част от сградата (до кота +11.40 – виж фигури 1.2 А. и
фигура 2.1). Появата на надстройката не води до изчерпване на носещата способност на
съществуващите стоманобетоновите колони, шайби и системата за фундиране.
Стоманената конструкция се състои от колони, главни и второстепенни греди, всички
стоманени елементи са предвидени от горещо валцовани профили IPE и HEA и се
изпълняват от стомана S235JR по БДС EN 10025 (фигура 2.2). Решението за монтажните
възли се базира на използването на болтове с повишена точност и висок клас на якост.
Използването на монтажни заваръчни шевове е снижено до възможния минимум.
Сеизмичната осигуреност се постига от системата от вертикални стоманобетонови
шайби и ядра. За извършване на статико – динамичния анализ е изготвен пространствен
модел от гредови и равнинни крайни елементи. Използвани са спектри на реагиране от
НПССЗР-87 за втора категория почви. Възприети са коефициент на реагиране R=0,25;
коефициент на значимост с=1,0; коефициент на сеизмичност Кс=0,27. Строителната
конструкция на Административната сграда (след изграждане на 5 офисни етажа) има
следните собствени динамични характеристики: Първи собствен период Т1=0,78 sec, Т2=0,71
sec и Т3=0,60 sec.
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Фиг. 2.1. Сравнение на теглата на сградата при вариант стоманобетон и при вариант със
стомана и система от леки сградни решения(публикувана с любезното съдействие на ИРКОН
ООД)

а)

б)

Фиг. 2.2 Конструктивна система и изчислителен модел: а) Обща представа за възприетото
решение – стоманобетонови шайби в комбинация с стоманен скелет (публикувана с
любезното съдействие на ИРКОН ООД); б) Изчислителен модел
3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗАЛЕГНАЛИ В ПРОЕКТНАТА КОНЦЕПЦИЯ
3.1. Основни принципи
Основните принципи, на които се осланя разработения проект, са описани в
приложената по-долу блок схема. Тяхното спазване изисква въвеждането на нетрадиционен
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за проектантската ни практика подход и намеса на проектанта-конструктор в подбора на
строителните системи за довършителни работи, както и използването на строителни
материали с намалено тегло.
дадености
Изградена долна стоманобетонова конструкция
Ненамеса в изградената конструкция
Непрекъсване на експлоатационния цикъл на обитаване

цели
Надеждност и осигуреност на новия конструктивен ансамбъл съгласно
действуващите строителни норми и стандарти
Бързо и технологично строителство

проектни принципи
Използване на леки конструктивни системи и елементи
стоманена конструкция
леки конструктивни бетони
Използване на леки системи за довършителни работи
фасади
леки конструктивни бетони
преградни стени
подови настилки
покриви
тавани

3.2. Технически и технологични решения
3.2.1. Използване на леки конструктивни бетони
Едно от най съществените технически решения, довело до спестяване на вертикални
товари от собствено тегло и сериозна редукция на сеизмичните сили, е разработеното
решение за носещите подови плочи на базата на оребрена еднопосочно армирана плоча с
оставащ кофраж от профилирана ламарина и носещ олекотен конструктивен бетон В20. От
гледна точка на обемното си тегло бетоните се класифицират като обикновени, олекотени (с
плътна или пореста структура), и леки (с плътна или пореста сткруктура). Обемната
плътност на бетона зависи преди всичко от плътността на добавъчните материали, тъй като
именно те заемат по-голяма част от неговия обем. При решаването на задачата за конкретния
проект авторите са се срещнали с редица ограничителни условия:
Налични материали в сегашни условия
На практика изборът се свеждат до два типа - експандиран перлитов пясък или
керамзитов пясък и керамзитов чакъл.
При настоящия проект е използван керамзитов пясък и чакъл, който е достъпен е за
нашия пазар, макар и от внос. Произвежда се в две фракции – 0-5 и 10-20 mm. Обемната
плътност в свободно насипано състояние е около 365 -550 kg/m3. Доставя се в чували по 29
kg. Анализът показва целесъобразност от използването му за решаване на поставената
задача.
Възприети предпоставки при проектиране състава на лекия бетон
Възприети са два ограничителни параметри – клас по якост на натиск В20 и клас по
плътност D1800. Тези два лимита позволяват използването на дребен добавъчен материал
142

(пясък) с нормална и олекотена плътност, едър добавъчен материал с нормална плътност
(трошен камък) и лек едър добавъчен материал (керамзитов чакъл). Структурата на лекия
бетон (виж фигура 3.1) се формира в резултат на физико-химични взаимодействия,
протичащи в контактната зона между циментово зърно и плътната и порестата повърхност на
добавъчните материали. Циментовото тесто прониква в повърхностните пори на зърното,
като част от водата, съдържаща се в него, попива и с това се намалява водоциментовото
отношение. Така всяко поресто зърно се оказва обвито в контактен слой от циментов камък с
голяма плътност. Сцеплението на циментовия камък с добавъчния материал се дължи на
механичното му проникване в порите, а също и на химически взаимодействие между двете
фази, основно на съдържащия се аморфен SiO2 в керамзита. Якостта зависи от количеството
на цимента, водоциментовото отношение, якостта на едрия добавъчен материал,
използването на специални добавки и пр.

а)
б)
Фиг. 3.1. Проби от реализирания лек бетон: а) – Проба от изпълнен лек бетон и използваната
ламарина Hi Bond TE 600 TRIMO; от снимката добре личи равномерното разпределение на
керамзита в плочата и във вълната на ламарината; б) – Проба от изпълнен лек бетон, от
снимката добре личи равномерното разпределение на керамзита и хомогенността по
височина на пробата. (публикувана с любезното съдействие на ИРКОН ООД)
Повишената склонност към съсъхване на леките бетони определя необходимостта от
минимизиране на количеството на направната вода при зададена обработваемост чрез
използване на ефективни пластифициращи добавки и дисперсна армировка от
полипропиленови фибри. На база теория и предишен опит за решаване на конкретната
задача са използвани следните материли: цимент – CEM I 42,5; естествен речен пясък до 0-5
mm; керамзитов пясък 0-5 mm; естествен трошен чакъл фр. 5-15 mm; керамзитов чакъл 10-20
mm; суперпластификатор SUPAFLO, в дозировка 0,30 l/25kg цимент; полипропиленови
фибри FIBERMESH (InForce е3) в количество 1350 g/m3.
Проектиране състава на лекия бетон - самото проектиране на състава се извършва по
изчислително-експеримантален метод, основан на метода на плътните обеми, в следната
последователност:
Изчислителен етап - избор на вид, марка и начално количество на цимента; избор на
вид, качество и първоначално количество на добавъчните материали с предварително
определени технически характеристики; специфициране на фибри и пластификатор по вид и
количество; определяне количеството на водата във функция от желаната обработваемост,
максималния размер на едрия добавъчен материал и вида на пясъка.
Експериментален етап - извършва се експериментална проверка за техническите
показатели на лекия бетон, определен по изчислителен път. Уточнява се фактическия състав
на лекия бетон.
143

Определяне на окончателния състав на лекия бетон - на база произведените пробни
замеси се определят якостите на натиск на 7 и 28-дневна възраст. Чрез интерполация се
специфицира състава на лекия бетон, предложен за производство в експлоатационни
условия.
3.2.2. Технология при производство, полагане и уплътняване на лекия бетон
Леките бетони с леки добавъчни материали се произвеждат под съществено различаващ
се технологичен регламент, в сравнение с обикновените бетони. За конкретния проект
технологичен регламент бе разработен и приложен на етап производствени замеси.
Полагането на лек, транспортиран с бетоновози бетон, става лесно с кран и кюбел или чрез
използване на бетонпомпа – роторен тип. Уплътняването става по съответна технология при
изисквано повишено старание от страна на изпълнителите. Целта е да се извърши точно
необходимата уплътнителна работа, без преуплътняване или недоуплътняване.
Разработената рецептура, технология за производство и полагане на лекия бетон със
специална методика за следене и доказване на якостните показатели, предопредели
успешното решение и практическо изпълнение на поставената задача.

Фиг. 3.2. Полагане на лекия бетон чрез кюбел
3.2.3. Използване на леки и технологични решения за фасадни системи и довършителни
работи
Спецификата на конкретната проектна задача предполагаше нетрадиционен подход и
при избора на завършващите сградни системи. Решенията и предпочитанията се
предопределяха от принципите, върху които бе изградена проектната концепция изложени в
точка 3.1.
Външната фасадата на сградата бе решена чрез остъклена окачена фасада в комбинация
с фасадна облицовка от композитен материал. Фасадата на вътрешния атриум бе решена чрез
модулни сандвич панели TRIMO Raster - фигура 3.3. И в двата случая е прилаган контрол на
решението от гледна точка на допустими тегла. Използваните фасадни решения осигуряват
бърз монтаж и позволяват работа в зимни условия.
Разработените проектни решения за преградните стени се базират на строителни
системи с гипсокартон. Всички инсталационни решения са отчетени при коструктивната
композиция и тук е изхождано от стремежът за пестене на етажна височина и интегриране на
строителното решение в единен симбиозен организъм.
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Фиг. 3.3. Сух модулен монтаж на фасада – леко и бързо решение
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложеният в настоящата статия пример за надстрояването на Административния блок
на Интер Експо Център е една много добра илюстрация на предимствата и възможностите на
строителството със стоманени конструкции. Тези предимства още повече се засилват в
условията на ограничителни условия при надстрояване или при строителство в сеизмични
райони.
Характерен и нетрадиционен момент при реализацията на настоящия проект е , че при
проектирането на надстройката предмет на настоящата статия, понятието строителна
конструкция и конструктивно решение имат един по широк смисъл и значение. Ако в
традиционните конструктивни решения, конструкторът третира довършителните работи
само като източник на натоварване, то в настоящия проект чрез съзнателния и дирижиран
избор на строителните системи се постига или подпомага търсеното конструктивно решение.
По мнението на авторите, тази тенденция към симбиоза на сградните и инсталационните
проектни решения и осъвместяване на функции и цели все повече ще се засилва с развитието
на изкуството на строителното проектиране.
Авторите исказват своята благодарност на колегите си от екипа инженери-конструктори,
участвували в разработването на проекта. Специални благодарности на инж. Ясен Вучков,
инж. Десислава Илиева и инж. Станислав Райков без чийто професионализъм, новаторски
идеи, дух и съпричастност този проект не би бил реализиран.
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