
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА
И ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВА 89/106/ЕЕС

Виолета Ангелиева′
С този доклад ще Ви запозная с политиката на Министерството на регионалното

развитие и благоустройството (МРРБ) за хармонизиране на техническата нормативна
уредба по проектиране, изпълнение, контрол и приемане на строежите с правото на
Европейския съюз (ЕС) и ще направя опит да анализирам състоянието на нормативната
уредба за регулиране на строителния инвестиционен процес, както и проблемите, свързани
с възприемането на европейските принципи и стандарти, и по-конкретно в областта на
строителните конструкции.

Политиката на правителството на Република България за устойчиво развитие на
националната територия, за хармонизиране на строителното законодателство с правото на
ЕС, както и за прилагане на европейските принципи и добри практики за проектиране и
изпълнение на достъпни, безопасни и енергоефективни строежи се осъществява от МРРБ в
пряко сътрудничество с останалите компетентни ведомства.

Независимо от това, че през последните години Република България направи
забележими, практически стъпки за постигане на макроикономическа стабилност и за
изпълнение на копенхагенските и маастрихтските критерии за приближаване към
стандартите на държавите - членки на ЕС, при осъществяване на интегрирането в областта
на строителството се срещат неизбежно затруднения, поради което процесът на
хармонизиране като че ли забавя своя темп най-малко по следните причини: правото на ЕС
е динамичен процес, т.е. европейските документи непрекъснато се изменят и допълват в
унисон с иновационните технологии и продукти; различно е устройството на нормативните
актове, с които се въвеждат европейските стандарти; ограничени са финансовите ресурси;
недостатъчен е научният потециал; усеща се съпротива от страна на участниците в
инвестиционния процес при въвеждане на европейските стандарти; техническите мощности
за производство на строителни продукти не са обновени и др.

“Acquis communautaire”, или инструментите за уеднаквяване на административните и
техническите изисквания и правила в страните членки на ниво ЕС (регламенти, директиви,
резолюции, решения, препоръки, решения на съда на ЕС) в областта на инвестиционния
строителен процес са следните:

● Директива 89/106/ЕЕС за уеднаквяване на законите, наредбите и
административните разпоредби на държавите - членки на ЕС, по отношение на
строителните
продукти, Тълкувателните документи, Решения и Мандати на Европейската комисия (ЕК);
……………………………
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′инж. Виолета Ангелиева, директор на дирекция “Технически правила и норми” в
Министерството на регионалното развитие и благоустлройството

● Директиви за възлагане на обществени поръчки (въведени в българското
законодателство със Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите);

● Директива за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на
работещите за временни и подвижни строителни площадки в строителството;

● Директива за взаимното признаване на дипломите за придобиването на
професионална квалификация в областта на архитектурата и упражняване правото на
установяване и свободата за предоставяне на услуги;

● Директива за енергийните характеристики на сгради;
● Директиви в областта на опазване на здравето, на околната среда, за защита от шум

и др.
● Европейска кoнцепция за достъпност и резолюцията на ООН "Стандартни правила

за достъпност и равни възможности за хората с увреждания”;
● Европейски стандарти от приложното поле на съответната директива.
Нека разгледаме накратко изпълнените ангажименти на МРРБ по преговорните глави

в процеса на присъединяване към ЕС:
ГЛАВА 1 “СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ”
Принципът на свободното движение на стоки изисква спазването на общи правила, въз
основа на които всеки продукт да може да намира пазар както в страната, в която е
произведен, така и в целия Евросъюз, и е предпоставка за изграждане на Единния
европейски пазар. Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти е част от директивите
от «Нов подход» (над 23) и е въведена в българското законодателство с Наредба на
Министерския съвет за съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти.
Премахването на техническите бариери и свободното движение на строителните продукти
в Единния европейски пазар, както и проектирането на безопасни строежи, ще се
осъществи след създаването на Национална система за оценяване на съответствието на
строителните продукти със съществените изисквания към строежите и на пакет
хармонизирани с правото на ЕС нормативни актове и документи.
ГЛАВА 2 “СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА” включва: взаимно признаване на
професионалната квалификация, граждански права, свободно движение на работници и
координация на социално-осигурителните схеми.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва активно в
първия сектор: въвеждане на система за взаимно признаване на дипломи и професионални
квалификации в областта на архитектурата и за преодоляване на пречките за упражняване
на регулирани професии.
Директива 85/384/EИО е транспонирана чрез Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Наредбата на Министерския
съвет за условията и реда за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други
доказателства, удостоверяващи професионалната квалификация "архитект", съответно
"инженер" (разработени от МРРБ и Министерството на образованието и науката)
ГЛАВА 13 “СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” обхваща ангажиментите на държавите - членки на
ЕС, в социалната сфера, вкл. хармонизиране на българското законодателство в областта на
трудовото право, безопасността и здравето при работа, борбата с дискриминацията и др.
Директива 92/57/ЕИО от 24 юни 1992 г. за минимални изисквания по безопасност на труда
и опазване здравето на работещите на временни и подвижни строителни площадки е
въведена в българското законодателство чрез Наредбата за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
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работи изработена съвместно с Министерството на труда и социалната политика, която ще
бъде еталон при актуализирането на останалите правилници за безопасност на труда.

ГЛАВА 14 “ЕНЕРГЕТИКА”
Министерството на регионалното развитие и благоустройството взема активно

участие в процеса на хармонизиране на нормативната уредба за енергийната ефективност с
цел подобряване на енергийните характеристики и топлинния комфорт на сградите, както и
за намаляване на емисиите на СО2 съгласно изискванията на протокола от Киото
(съвместно с Министерство на икономиката и енергетиката и Агенцията за енергийна
ефективност).

Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите е транспонирана в
Закона за енергийната ефективност и в подзаконовите актове за неговото прилагане
(Наредба за енергийните характеристики на обектите, Наредба за обследване за енергийна
ефективност, Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност).
Нормативната рамка в тази област се допълва с Наредбата за топлосъхранение и икономия
на енергия в сгради, приета на основание Закона за устройство на територията (ЗУТ), и
Наредбата за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия,
която е разработена на основание Закона за енергетиката.

Политиката на МРРБ по отношение на хората с увреждания е свързана със
създаването на нормативни условия и изисквания за изграждането на достъпна среда в
урбанизираните територии, съобразени с европейските концепции, препоръки и стандартни
правила за универсално проектиране. В ЗУТ са регламентирани основните изисквания към
строежите и свързаните с тях разрешителни режими. Предвидено е разрешения за строеж,
съответно разрешения за ползване на строежите, да се издават след извършена оценка за
съответствие на инвестиционните проекти на строежите с основните изисквания към тях,
вкл. след извършена оценка за достъпност. От 2004 г. действа Наредбата за изграждане на
достъпна среда в урбанизираните територии, чиято цел е въвеждане на европейските
принципи за интеграция и равнопоставеност на хората с увреждания, преодоляване и
отстраняване на техническите бариери чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда за
всички хора, в т.ч. за хората с увреждания.

Едно от големите постижения в процеса на възприемане на европейските изисквания
е, че държавата в лицето на МРРБ прехвърли голяма част от своите монополни задължения
на неправителствени организации и независими лица, като камарите на архитектите и
инженерите - за признаване на видовете проектантска правоспособност, консултанти - за
упражняване на контрол в проектирането и изпълнението на строежите, лица за оценяване
на съответствието на строителни продукти и други дейности.

Както споменах в началото на доклада, един от основните проблеми при
хармонизирането е свързан с устройството, структурата и широкия обхват на нормативна
уредба по проектиране и изпълнение на строежите, в т.ч. на строителните конструкции. За
разлика от повечето европейски страни, където основните изисквания и правила са дадени в
закони, наредби и стандарти, у нас има още едно ниво - норми за проектиране. Друга
голяма разлика е, че европейското законодателство се характеризира с прилагането на
ръководства и инструкции за добри практики, които имат за цел да подпомогнат всички
участници в инвестиционния процес при прилагането на нормативните актове и на
стандартите. Тези ръководства се разработват и актуализират постоянно от
неправителствените организации в строителния сектор, като се одобряват само от
съответните държавни ръководители.

Техническите правила и норми за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на
строежите, както и изискванията към строителните продукти са регулирани със ЗУТ,
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ЗКАИИП, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за националната
стандартизация (ЗНС) и подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане, вкл. с
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните
продукти и Наредбата за маркировката за съответствие, с техническата нормативна уредба
за проектиране, изпълнение и приемане на строежите и с техническите спецификации
в(стандарти и други документи), ръководства, инструкции и др.

Действащата техническа нормативна уредба по проектиране и изпълнение на
строежите е изключително голяма по своя обхват и направления. Тя включва норми за
натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения, за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни и свлачищни райони, за проектиране, изпълнение и приемане на
различни видове строежи, конструкции, инсталации в сгради, за топло-, звуко- и
хидроизолации, противопожарни строително-технически норми, за мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, за жилищни и обществено-обслужващи сгради, за
производствени сгради и др.

Голяма част от действащата нормативна уредба е разработена през 80-те години на
миналия век. Съгласно действащите тогава разпоредби тя включва предимно норми,
правилници и правила за проектиране и изпълнение, които по същество не са нормативни
актове по смисъла на Закона за нормативните актове. Във връзка с това при
актуализирането и хармонизирането на нормите за проектиране и изпълнение те се
трансформират в наредби.

Процесът на хармонизация на техническата нормативна уредба стартира в началото
на 90-те години на миналия век с преводи и анализи на Директива 89/106/ЕЕС и на
предварителните европейски стандарти за проектиране на видовете строителни
конструкции.

Законът за устройство на територията е съобразен с добрите европейски практики и
включва основните европейски принципи за оценяване на проектите и за упражняване на
контрол по време на изпълнението на строежите.

Член 169, ал. 1 от ЗУТ е основание за издаване на наредби от министъра на
регионалното развитие и благоустройството или съвместно със съответните компетентни
министри за съществените изисквания към строежите, а именно за: механично
съпротивление и носимоспособност; пожарна безопасност; хигиена, здравеопазване, околна
среда; безопасна експлоатация; защита от шум; енергийна ефективност (икономия на
енергия и топлоизолация).

Безспорно, основополагаща роля за хармонизирането на строителната техническа
нормативна уредба има Директива 89/106/ЕЕС (Строителната директива). Характерните
белези за директивите от “Нов подход”, каквато е и Строителната директива, са:
регламентиране на съществени изисквания към продуктите и формулирането им в
хармонизирани стандарти; доброволност на стандартите; произвеждането на продукти по
хармонизиран стандарт е презумпция за съответствие. Същевременно Строителната
директива е много по-сложна в сравнение с останалите директиви и, независимо от това, че
е приета през 1989 г., тя все още не функционира напълно в европейското пространство.
Основните й особености са: съществените изисквания са към строежите, а не към
продуктите; оценяването на съответствието се извършва по системи, определени с Решения
на ЕК, а не с модули; оценяването на съответствието обхваща всички приложими аспекти;
призводителите нямат право да избират процедура, а приемат тази, която е посочена в
техническата спецификация; техническите спецификации включват хармонизирани
стандарти и европейски технически одобрения със или без ръководство. Приложното поле
на директивата обхваща: тълкувателни документи (6 броя), които придават конкретната
форма и съдържание на съществените изисквания, Решения (70 броя) и Ръководства (13
броя) на ЕК, техническите спецификации (Еврокодове, хармонизирани продуктови
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стандарти, стандарти с методи за изпитване, европейски технически одобрения и др. (около
2000 броя).

Пълното прилагане на европейските принципи в Строителната директива, съответно
на българската наредба, и премахването на техническите бариери за свободно движение на
строителните продукти в Европейската общност предполагат цялостно хармонизиране на
действащите нормативни актове (наредби и норми за проектиране, правила за изпълнение,
контрол и приемане) и въвеждане в националната стандартизационна система на
хармонизираните европейски технически спецификации (стандарти и технически
одобрения) от приложното поле на директивата. За ефективното прилагане на наредбата е
необходимо хармонизираните европейски стандарти в обхвата на директивата (които са
задължителни за прилагане) да бъдат въведени на български език като български стандарти.

Независимо от това, че наредбата е приета още през 2000 г. и е претърпяла няколко
изменения и допълнения, към момента сме на прага на приемането на две нови наредби за
оценяване съответствието на строителните продукти. Това се налага поради факта, че все
още и на европейско ниво не са приети всички технически спецификации от приложното
поле на Строителната директива: към настоящия момент са приети по-малко от половината.
Постигането на пълно съответствие с Директива 89/106/ЕЕС може да се осъществи с
приемането от Министерския съвет на две наредби: на основание чл. 7 от ЗТИП и на
основание на ЗУТ. С наредбата, която ще се издаде на основание ЗУТ, ще се регулира
частта от строителните продукти, които имат важен принос за удовлетворяването на
съществените изисквания към строежите и за които не могат да се приложат на практика
изискванията на ЗТИП, тъй като все още не са публикувани хармонизирани европейски
спецификации от приложното поле на директивата. Такива са и практиките на държавите -
членки на ЕС.

С наредбата, която ще се издаде на основание ЗТИП, ще се регламентира напълно
прилагането на европейските технически спецификации, на които отговарят строителните
продукти: български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти,
Европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или признати национални
технически спецификации. Това ще създаде предпоставки за преодоляване на техническите
бариери при търговията със строителни продукти, за повишаване на
конкурентоспособността на българските производители и осигуряване на свободен достъп
на произвежданите от тях строителни продукти до Единния европейски пазар от датата на
влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към ЕС. Освен това
ще се създадат условия за бъдещата нотификация на лицата за оценяване на съответствието
на строителните продукти и за издаване на европейски технически одобрения пред ЕК.
Слез влизането в сила на новите наредби досегашната Наредба за съществените изисквания
и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на
Министерския съвет от 2000 г., ще бъде отменена. Подготовката за издаване на наредбите
стана възможна с приемането от Народното съррание на ЗИД на ЗУТ.

Въз основа на изложеното могат да се направят следните изводи:
Най-голям напредък е постигнат по тези съществени изисквания, за които има

хоризонтални директиви - за защита от шум (предстои приемането на Наредба за
ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното изграждане и
по отношение на шума, излъчван по време на строителство) и за енергийна ефективност.

Тъй като няма директиви за проектиране на различните видове строителни
конструкции, инсталации и системи, за осигуряване на пожарната безопасност на строежа
хармонизацията се извършва на ниво технически спецификации, а именно: Еврокодове
(европейски норми за проектиране на конструкции), хармонизирани европейски стандарти
и европейски технически одобрения, подкрепящи европейски стандарти, Решения и
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Мандати на ЕК, които са гаранция за удовлетворяване на съществените изисквания към
строежите.

Еврокодовете представляват единна система за проектиране и изпълнение на
строежите. С тях се доказва съответствието на строежите или на части от тях със
същественото изискване “Механично съпротивление и устойчивост” и с аспекти от
“Безопасност при пожар” и “Безопасна експлоатация”, вкл. дълготрайност. Еврокодовете са
обвързани не само със Строителната директива но и с директивите за възлагане на
обществени поръчки.

В правомощията на всяка страна е само тя да решава нивата на безопасност и
надеждност на сградите и съоръженията, техните класове по степен на отговорност, вкл.
аспектите на дълготрайността и икономичността, с отчитане на възможните различия в
географските или климатичните условия (например карти за сеизмично райониране, карти
за натоварване от сняг, вятър или температури) или в начина на живот.

Основните нормативни изисквания за осигуряване на изискванията за надеждност и за
предприемане на организационни мерки за упражняване на контрол в етапите на
проектирането, изпълнението, експлоатацията и поддържането на строежите се базират на
основните положения от Еврокод 1990, в т.ч. изборът на конструктивната система и
проектирането на конструкцията да се извършват от проектанти с необходимата
правоспособност и опит; изпълнението се извършва от лица с подходящи професионални
умения и опит; по време на изпълнението на всички строителни и монтажни работи да се
извършва подходящ надзор и контрол на качеството, т.е. в проектантските бюра,
фабриките, заводите и на строителната площадка; вложените строителни продукти да са с
оценено съответствие с цитираните технически спецификации в Еврокодовата система или
в съответните продуктови стандарти и стандарти за изпълнение; осигурени са всички мерки
строежите да бъдат поддържани по подходящ начин.

Възприетите в България (чрез ЗУТ) препоръчителни минимални изисквания по
отношение проверка на проектите до голяма степен се основават на предложените три
възможни нива за контрол върху проектирането от Еврокод 1990 (разширен контрол за
значимите строежи - проверката се осъществява от трета независима страна, която е
различна от тази, която разработва проекта; нормален контрол; проверка от лица, различни
от проектантите, но от състава на проектантската организация, и за строежите с по-нисък
риск - самопроверка, т.е. проверка, извършена от лицето, което разработва проекта;
аналогични изисквания за контрол се препоръчват и по време на изпълнение на строежа).

Съгласно ЗНС EN Еврокодовете са доброволни стандарти и могат да станат
задължителни за прилагане само след изричното им позоваване в съответен нормативен
акт. Засега действа само Наредбата за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, с която се регламентира
едновременното прилагане на българските норми за проектиране и на съответни части от
европейските стандарти за проектиране от системата "Конструктивни Еврокодове",
въведени като БДС ЕN, при следните условия: надеждността (по Еврокодовете) е равна или
по-голяма от тази, определена в съответните норми за проектиране; недопускане на
смесване на двете системи, приемане на препоръчителните стойности (като минимални или
като максимални, ако това е в полза на сигурността) от Еврокодовете до въвеждането на
националните приложения към стандартите към тях.

След провеждане на редица работни срещи през 2005 г. по прилагане на Директива
89/106/ЕЕС и за въвеждане на Еврокодовете в новите държави членки, в асоциираните и в
кандидат-членките на ЕС, състояли се в Joint Research Centre (JRC), гр. Испра - Италия, в
гр. Брюксел - Белгия, както и на други форуми на национално ниво бяха направени изводи,
че наредби за проектиране на видовете строителни конструкции, въвеждащи съответни
части от Еврокодовете, следва да се приемат след изпълнение на следните изисквания:
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 въвеждане в БДС ЕN на всички части от системата "Конструктивни Еврокодове” по
пакети, определени в Ръководство L на ЕК;
 определяне на Националните приложения (съдържащи национално определени параметри
по отношение на “оградените стойности”, класове и нива на безопасност или алтернативни
процедури, които са разрешени в рамките на EN Еврокодовете); изработване на нови карти
за сеизмично райониране, за натоварвания от сняг, температури и вятър;
 определяне на съвместния период на действие (в съответствие с Ръководство L на ЕК),
след което ще бъдат отменени българските норми за проектиране;
 въвеждане в БДС на европейски хармонизирани технически спецификации от
приложното поле на Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти, чиито характеристики
се използват при изчисляването на конструкцията и осигуряват удовлетворяването на
съществените изисквания към строежите (устойчивост и носимоспособност, пожарна
безопасност, експлоатационна годност и дълготрайност на строежите);
 извършване на проектиране по БДС EN и сравняване на резултатите с действащите норми
за проектиране на видовете конструкции;
 обучение на проектантите и разработване на съответните софтуерни продукти.

Друг важен момент в ЗИД на ЗУТ е създаването на ред и условия за съставяне на
технически паспорт на нов или съществуващ строеж с цел установяване на
характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ, както и за
повишаване на безопасността и качеството на управление и поддържане на строежите по
време на експлоатацията им.

Проектът на Закон за Професионалния регистър на физическите и юридическите
лица, извършващи строителство, е следващият приоритетен законопроект, подготвен от
МРРБ съвместно с браншовите организации и внесен в НС, с който ще се подобрят
управлението и качеството на изпълнение на строежите, ще се защитят интересите на
гражданите, на държавните и обществените органи и организации, ползващи строителни
услуги, и ще се определят условията и редът за водене и съхраняване на Професионалния
регистър за вписване на лицата, извършващи строителство.

До приемането на Република България за пълноправен член на ЕС и в дългосрочен
план - до 2012 г., е необходимо:
 да се приведе техническата нормативна уредба по проектиране, изпълнение, контрол и
поддръжка на строежите в съответствие с Еврокодовете, с отчитане на климатичните,
географските и други въздействия, и да се въведат хармонизираните технически
спецификации – в срокове не по-късно от 5 години от публикуването на съответния пакет
Еврокодове;
 да се изгради и развива Национална система за оценяване на съответствието на
строителните продукти със съществените изисквания към строежите;
 успешно да бъдат нотифицирани лицата за оценяване на съответствието на строителни
продукти пред ЕК.

В заключение може да се подчертае, че е направена първата и най-важна стъпка в
процеса на хармонизиране на техническото ни законодателство с европейското
законодателство. Изброените по-горе приоритетни задачи на МРРБ е възможно да бъдат
осъществени само с общите усилия на ТК 56 ”Проектиране на строителни конструкции”,
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Университета по архитектура,
строителство и геодезия, институтите към Българската академия на науките, научно-
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техническите и конструкторските съюзи, както и с усилията на цялата научна общност от
отрасъл “Строителство”.

София, септември, 2006 г.
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Abstract: The concept of database has most important role in the project management. The
development of the database in last decade is most important activities of computer usage in
field of data processing.
In this paper bases for production of database in project management and highway construction
are treated. In the paper the description of basic employer's activities while elaborating
designing and highway construction is given that is: preparation and investigation works,
designing phase, design approval and obtaining of building permit, solving of the real estate
relations, issuing of the works to the designers and contractors, building survey, technical check
up and work approval, guarantee period phase of the executed works and economical and
financial activities.
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1. INTRODUCTION
The concept of data base has more important role in the project management. The

development of data base is in the past decade most important activities the usage of computers
for processing of data.

In the paper, the usage of data base in project management and highway construction has
been examined.

Designing and construction of highways is a complex process, which requires consumption
of enormous material, environmental, and human resources.

For efficient and high-quality management of the highway designing and construction
processes it is necessary to make reliable and timely decisions with a purpose of directing
process toward optimum management in scope of chosen define number of criteria.

A necessary tool of management structures is data base, which is based on great number of
useful data. It enables, with large percentage of probability, making reliable and timely
decisions on the bases of detailed requirements, foreseeing possible consequences, actions and
decisions.

Management of the processes of production of technical documentation and highway
construction is essential activity in the realization of the project. Design Management has a goal
to provide required level of quantity with lowest level of construction costs and traffic artery
exploitation. Reduction and control of the costs and construction period, as well as quality
control, are basic target functions of highway Project management.

Influencing the price and quality in the phase of designing is effective in initial phase
(production of General and Conceptual design). This influence falls once we approach physical
realization of the structure.

For realization of the structure, the necessary works that has to be carried out are defined,
quota of resource and budget of the project is forming. The management is performed in the
defined time encirclement and in the scope of exterior imposed factors. Target function of the
management is carrying out of the work within the deadline,  with planed resources, finances
and work quality control.

2. EMPLOYER'S BASIC ACTIVITIES

Here will be discussed design management and construction from Employer's point of view.
Insufficient investigation of data base for designing management and highway construction, in
specific conditions of economy development so far, leads to the management without reliable
information, without recorded experiences for similar projects and creation of chaotic situation
that leads to the irrational management.

Management of complex work processes, designing and highway construction, demands
participation of numerous organization totalities, as well as series of activities that have to be
carried out so that such project can be completed. Further it is given description of basic
employer's activities while planning, designing and highway construction that is:
 preparation of investigation works,
 designing phase, design permission , and obtaining building permit,
 solution of real estate relations,
 issuing the works to the designers and to the contractor ,
 construction supervision ,
 technical survey and work approval ,
 phase of warranty period for performed works and

 economic – financial activities.



3. DATA SOURCES

It is necessary that Employer predict expert personnel that shall be in contact with designers
and which will take over , select, note and file data into the data base.

Also, it is necessary that all other employer's personnel, who are included into the following
of designing and construction works (accounting, management structures etc), must inform data
base operators about all information.

Tabular review of entity within single module - TABLE 1.

Ord
No. MODULE ENTITY

1 preparation,
investigation works

approvals bills
expropriation working order
building book solutions
building diary concordance
reports certificates
performance of works certificate-leveling indexes
financial construction contracts
control of regulation application contract documents

general practice city plan - technical and other
requirements

contact person introduction into the work
receiving and evidence of
proposals minutes

2
designing and design
approval, obtaining
building permit

approvals bills
general design working order
main design solutions
conceptual design concordance

investment program city plan - technical and other
requirements

performance design minutes
general correspondence

3 real estate relations expropriation bills
general correspondence working order

4
Issuing works to the
designer and to the
contractor

general practice certificate-leveling indexes
contact person contracts
receiving and evidence of
proposals contract documents

working orders introduction into the works
solutions minutes

5 construction
supervision

certificate of test general correspondence
building book bills
building diary working orders
reports solutions
performance of works approvals
control of regulation application

6 technical survey and
work approval

permission working orders
reports solutions
general correspondence certificates
bills minutes

7
warranty period
phase for quality of
performed works

general correspondence solutions
bills minutes
working orders

8 economic financial
activities

financial construction working orders
general correspondence certificates
bills



Data sources that can emerge in designing phase are:
 various contracts (about designing , consulting business, personnel training etc.),
 correspondence that is between employer – designer and employer – other organs

and organizations,
 monthly and final certificate,
 bills,
 reports,
 minutes,
 contract documentation,
 city plan – technical and other requirements,
 design documentation,
 evidence about work participants,

 drawings and catalogs,
 visualization and simulation arise during the work on the project,
 personal designer's observation and/or employer's during work on the project.

Sources of data that can appear in phase of building are:
 various contracts (about designing , supervision, personnel training etc.),

 correspondence that is between employer – designer and employer – other organs
and organizations,

 certificate – leveling index

 financial construction,
 monthly and final certificates,
 bills,
 advance payment,
 means for the expropriation,
 certificate of test,

 reports,
 minutes,

 contract documentation,
 building permit,

 permit for preparation works,
 performance design,
 design of performed situation,
 evidence about participants in the works,
 plans and catalogs,
 dynamic plans and work reports,
 guarantee deposit,
 personal observation of the designer's and/ or employer's during the works on

project.



4. DECOMPOSITION OF DATA BASE –MODULATION

Examined data base is consist of mutually linked segments or modules that are representing
single logical totalities.

Modules are mutually liked with informational courses and with uniquely way of production.

Data base is consisting of modules that are obtained with its decomposition. The
decomposition is in concrete case done according to the processes that appeared in phases of
designing and highway construction.

Each module represents logical and technological encircled totalities.

Modulation of the base was done to simplify real system, to describe its parts separately.
Modules of the base represent firs level of decomposition of the base. The elements of module –
entities are mutually overlapped so the defining of its limits is complex work. That's way to the
same entities were described conditions in different modules. Quoted module multiplies with
different types of data, from which are important to mention data with vector and raster
graphics.

5. ENTITIES OF DATA BASE FOR DESIGNING AND
HIGHWAY CONSTRUCTION MANAGEMENT

Within each module, the entities were analyzed by description of designing and highway
construction.

Links between entities are established inside each logical module, and after that between
modules as well.

Mentioned entities are presented in the table within modules as follows:

 module 1- entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in phase of preparation and investigation works,

Tabular review of all entities- TABLE 2.

1-8 <Main Subject
Area>

certificates of test general
correspondence

approvals contact persons
expropriation receiving and

evidencing the
proposals

general design bills
main design working orders
building book solutions
building diary approvals
conceptual design certificates
investment program certification- leveling

indexes
reports contracts
performance design contract

documentation
performance of works city plan, technical

and other requirements
financial construction introduction into the

work
control of regulation
application

minutes



 module 2- entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in phase of designing, design approval and obtaining the building permit,

 module 3- entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in phase of solving the real estate relations,

 module 4 entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in phase of issuing the works to the designers and to the contractors,

 module 5- entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in phase of survey of the construction,

 module 6- entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in phase of technical review and work approval,

 module 7- entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in phase of performed works warranty period,

 module 8- entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in phase of economic – financial activities.

module 1-8- entities that follows the procedure of designing and highway construction
management in all phases that are mentioned and for which it was obtained modular link of
all phases.

Given review is very convenient as transitional step toward the way from real system to
rational module data base.

Necessity of presentation data bases by modules, come from demands of participation of
many users in the process of designing and highway construction management so that mutual
exchange of useful information is possible as well as from demands of management of observed
system in sense of reducing entropy on minimum. Further is given table 1 in which is given
review of entities within single modules and table 2 in which is given review of all described
entities.

6. SPECIFIC FUNCTIONS

In regard to the demands for specific functions, one should stress that data base has to be
ready for dynamic exchange of data. Under the dynamic exchange of data hereinafter means
that is necessary that data base is linked with some of the programs for dynamic planning.
(PRIMAVERA, Microsoft Project etc.), so that on the bases of planed dynamic could give
warnings to the users of data base when is necessary to complete some work. This is very
important from following and management of whole project point of view. Also, important
notice about conditions of completion of some work should be linked with dynamics of
performed work from working order.

7. CONCLUSION

The employer has great interest to control all designers and contractors to whom it was
entrusted production of technical documentation and highway construction, engineering
construction and attached contents.

In this paper, the problem of modeling of data base for designing and highway construction
management was discussed.

On the bases of exposed discussions can be proposed following conclusions:
 management of large investment project demands attached informational system, and the

reasons are great number of stochastic factors which follows the construction of such
major structures, as well as great money investment,



 numerous participants from different geographical localities can use information from
data base, by which is improved efficiency of survey service function on distant design
office and sites and theirs timely information,

 data base enables providing information based on which the realization of plan is done.
 data base enables usage of singular data.

Formed data base, after the construction of highways can be used for analyses of work
effects. It is necessary to analyze work effects and on this bases make useful conclusions for
closer and far future, which is almost neglected nowadays.

At the end, with effective usage of data base enables reduction of entropy of management
system to the lowest point, reduction of data processing costs with reduction of time for system
to answer and contribution to the efficient and timely information of participants in the
management process, and all because of obtaining quality and prompt information.
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ВЪРХУ ЕДНО ОПРОСТЕНО РЕШЕНИЕ ПО МКЕ ЗА ТРИСЛОЙНА ПЛОЧА

Р. Апостолов1, М. Кишкилов2

РЕЗЮМЕ

Разглежда се решение на тънка трислойна плоча по МКЕ, като идеята на авторите е да

се използват „групови неизвестни” във вектора на обобщените премествания. Това позволява

разделянето на общата система уравнения за всеки краен елемент на две подсистеми от по 12

уравнения с по 12 неизвестни.

Счита се, че програмен продукт за изследване на тънки трислойни плочи по МКЕ,

изграден върху предлаганото опростено решение, ще подобри точността му.

ON A SIMPLIFIED FEM SOLUTIN FOR A THREE-LAYER PLATE

R. Apostolov, M. Kishkilov

ABSTRACT

The authors have examined a solution for a thin three-layer plate in accordance with the

finite elements method (FEM). The idea is to use the “group unknowns” in the vector of generalized

displacements, which will allow the separation of the system of equations into two subsystems of

12 equations with 12 unknown variables for each finite element. The authors believe that the

accuracy of the proposed simplified solution would be enhanced through a software product

designed to examine the thin three-layer plates (FEM).

KEYWORDS

Three-layer plate, homogeneous plate, degrees of freedom, generalized displacements,

stiffness matrix
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В работата се разглежда тънка трислойна плоча в условията на огъване и срязване.

Външните обшивъчни слоеве, както и средният слой – запълнителят, работещи съвместно –

без приплъзване и отлепяне, са изпълнени от линейно еластичен и изотропен материал. В

напречно направление се са несвиваеми.

Подробно решение по МКЕ се прилага в работата [1], където е използван най-

простият по своята геометрична форма КЕ – правоъгълният с 24 степени на свобода – по 6

във всеки един от 4-те възела (фиг. 1). Наред с обичайните за хомогенна плоча допускания и

хипотези, тук са взети под внимание и ъгловите деформации от срязване в запълнителя:
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където ( , )X X x y е „функция на ъгловите деформации” на запълнителя, а
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е “функция на нормалата”.

По този начин се достига до решението на система от 24 уравнения с 24-те степени на

свобода за всеки краен елемент (КЕ), което, записано в матрична форма има вида:
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където ( , )w x y е функция на провисването, дължащо се на огъващите моменти, а

1( , ) ( )w x y i X x (6)

е аналог на провисването, дължащо се на напречното усилие, като:
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В (8) [К1] е матрицата на коравина за хомогенна плоча с размер 12х12, елементите на която

могат да се намерят в [1] на стр. 87, 88, [K2] е матрица, отчитаща влиянието на

взаимодействието на огъването и срязването, а [K3] отчита влиянието на срязването.

Елементите на тези матрици, също с размери 12х12, могат да се намерят отново в [1] на

стр. 116. При това се оказва, че [K2]= [K1] в обичайните случаи.

Идеята на авторите за опростяване на решението е възникнала по-рано и е приложена

в тяхна разработка [2], отнасяща се за трислойна греда. Тук идеята се разпростира върху

значително по-сложната конструкция на трислойната плоча.

Вместо използваните в [1] 24 обобщени премествания, тук се избират нови такива,

също 24 на брой, а именно:

     { ), 1,2,3,4i i i it q q q i   , (9)



т.е. първите 12 нови неизвестни са сумата от 12-те обобщени премествания за хомогенната

плоча и 12-те такива, отчитащи срязването, а втората група от 12 неизвестни се запазва

същата, както в [1]. Очевидно е, че изборът на новите неизвестни чрез подходящо групиране

на старите не е нищо друго, освен използването на идеята за груповите неизвестни от

строителната механика.

Да означим също съответните реакции, както следва:

       ; , 1, 2,3,4i i i iS R R R i   . (10)

Тогава, от (3), разделяйки на две групи уравнения, получаваме:
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Във втората система уравнения сме добавили и извадили един и същ матричен член,

при което, с въвеждането на (9) и (10), получаваме отново:
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Ако вземем под внимание още, че в случая 0 ( 1,2,3,4)iR i  и заместим

допълнително (13) в (14), получаваме:
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По този начин, в предлаганото опростено решение системата от 24 уравнения с 24

неизвестни (3) се раздели на две системи от по 12 уравнения с 12 неизвестни (13’) и (14’) за

всеки краен елемент.

Известно е, че решаването на системи от голям брой уравнения с много неизвестни

при МКЕ се извършва най-често по метода на Гаус, при който може чувствително да се

загуби точност, в който случай се налага повторно решение с удвоена точност. В този

смисъл, всеки опит да се намали броя на неизвестните или поне те да се разделят на групи в

отделни системи уравнения с по-малък брой неизвестни, е успех, насочен към ефективната

реализация на МКЕ. От друга страна аналогията между МКЕ и класическите методи на

строителната механика е здравата основа, върху която могат да се изградят успешни

методики за използването им при разработката на различни програмни продукти. Така че,

изработването на подходяща програма, изградена върху предлаганото опростено решение,

ще води без съмнение до подобряване на точността на решението по МКЕ.
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО
НА МНОГО ДЪЛБОКИ ШЛИЦОВИ СТЕНИ

Чавдар В. Колев*

Резюме: Изграждането на шлицови стени намира отново все по-широко приложение у нас във
всички области на строителството: транспортно, жилищно, хидротехническо. Отличителна е по-голямата
проектна дълбочина на стените в условията на все по-нарастващи експлоатационни товари. Практиката
показва, че при такива предпоставки и при разнообразни геоложки условия се появяват за разрешаване
неочаквани по характера си специфични проблеми по време на строителството, каквито са
систематичната загуба на вертикалност, обрушване на стените, проблеми с консистенцията на бетона
при неговото полагане и др.

Направен е анализ и класификация на особените случаи. Разгледани са приетите статически схеми
и съответствието им с технологията на изграждане. Потърсени са причините за възникващите аварии с
апарата на Земната механика, Хидравликата, Физиката и Геодезията. Анализирани са преимуществата и
недостатъците на наличните технологии за шлицови стени у нас.

Отправени са препоръки за преодоляване и предпазване от аварии при изпълнението на тези
специализирани строителни работи. Формулирани са изводи.

SPECIAL FEATURES DURING THE BUILDING OF VERY DEEP DIAPHRAGMS
WOOLS

Chavdar V. Kolev*

Resume: The diaphragms wools have increasing utility in all areas of the construction in Bulgaria: road,
housing and hydraulics’ structures. The very deep wools are distinguishing feature when the exploration charges
are increasing permanently. Practically these promises and the complicated geologic conditions arouse lightning
special features and problems during the building as the following: systematic inclination, demolition of the soil,
inadequate consistence etc.

There are presented analyze and classification of the special features. The relations between static schemes
and technologies are treated too. The causes of the damages are to find by the methods of the Soil mechanics,
Hydraulic, Physic and Geodesy. The advantages and shortcomings of the available technologies of diaphragms
wools are presented.

There are directed recommendations for surmount and prevent the damages during the building of these
special works. Useful conclusions are donned.

* Чавдар Василев Колев – инженер, проектант в “Перикъл 2003”ООД, София,
ул.”Ген.Паренсов” 24Б
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Подемът във всички области на строителството у нас през последните години възроди
приложението на шлицовите стени. Постепенно навлизат и новите поколения технологии за
тяхното изпълнение. При по-дълбоките стени (над 20 – 25m) се явяват проблеми, които в други
случаи биха били незначителни, но при такива обстоятелства могат да затруднят неимоверно
изпълнителите. Предварителното запознаване и споделяне на опита би ни предпазило от грешки
и преразходи в строителството.

I. Проблеми, произтичащи от геоложкия строеж
 Наличие на мергели в дълбочина

Мергелите, както е известно, са осбен вид почви, които в сухо състояние притежават
здравината на скала, а при водонасищане се размиват. На много места, например в София върху
тях са наслоени пясъци, в които са акумулирани подземни води. Тогава мергелите служат като
водоупор. Пясъците, макар и сбити или средно сбити не притежават плътността и твърдостта на
мергелите, при това нямат сцепление и единствено гъстата бентонитова суспензия ги предпазва
от обрушване. Обратно, гъстият бентонитов разтвор с високата хидрофилност на бентонита и
полепването му по стените практически не прониква в мергелите, за да ги водонасити, т.е.
мергелите остават твърди.

В следствие на изложените предпоставки (фиг.1) грайферната кофа на шлицовото
устройство среща малко съпротивление при изкопа на пясъци и глини и значително по-високо -
при преодоляването на мергелните прослойки. От голямата разлика в съпротивленията е
възможно изместване на напречното сечение на изкопа леко в страни от това в по-горележащите
пясъци. В допълнение към описаното се прибавя и възможното частично обрушване на по-
нестабилните пясъчни стени точно над контакта с мергелите, предизвикано от вибрациите и
допира на грайферната кофа при преодоляване на твърдите мергели. В резултат на тези, макар и
много малки по стойност отклонения от геометрията на изкопа, при по-нататъшното напредване
грайферната кофа систематично се отклонява от вертикалното си направление след като
премине гранизата с мергелите. При много дълбоките шлицове (20 – 25 – 30m и повече) това
незначително ъглово отклонение дава осезаемо линейно изместване, пропорционално на
паралактичния ъгъл и на дълбочината. Приетият толеранс е много малък, съизмерим е с
бетоновото покритие от 5 cm и затова проблемът е съществен, макар и невидим първоначално.
При отклонение 1 на 10m дълбочина се получава 17 cm отклонение, респ. При 0,1
отклонението е 1,7 cm, с което се  намалява на практика бетоновото покритие от 5cm на 3,3 cm.
Когато в изкопа започне спускането на армопакета, тези изкривявания излизат наяве и
непозволяват  на пакета да слезе свободно до дъното. Всякакви допълнителни движения на
пакета нагоре-надолу, напред-назад водят до обрушвания на стените, деформации на
армировката и отклонения от проектното положение. Получават се отклонения и от плана на
защитавания от стената бъдещ изкоп.

 Набъбващи глини
Набъбването на глините не може да затрудни изпълнението на шлицовите

стени поради следните причини: набъбването е следствие от навлажняването; ако се счита, че
бентонитовият разтвор навлажнява стените на изкопа и предизвиква набъбване, то този процес
приключва по време на изкопаването, защото защитният тънък бентонитов  слой, който полепва
по стените на изкопа, предотвратява по-нататъшната интензивна инфилтрация на водата, а
грайферната кофа на багера при многократното си движение нагоре-надолу по изкопа го
профилира с необходимото напречно  сечение.

 Пясъци и чакъли
Поради грапавата си повърхност и липсата на сцепление пясъците и чакълите

изискват по-гъст бентонитов разтвор, за да се образува достатъчно плътен филм по стените. От
друга страна в тях винаги има ясно изразено високо ниво на подземните води, подхранвани от
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терена и съответният хидростатичен натиск е налице.  Обрушването поради случайни или
системни технологични грешки е с много по-висока вероятност от това при свързаните почви.

II. Проблеми, свързани с хидрогеоложките особености на площадката
 При висок хидравличен наклон

Този случай е често срещан при строителни площадки върху висок бряг на река.
Естествено това предполага мощни алувиални пластове с високо водно ниво, което пряко се
влияе от валежите и от нивото на реката. Високите брегове в непосредствена близост до реката
имат стръмни депресионни криви на подземните води, т.е. висок хидравличен градиент.
Следователно е висок и хидродинамичният натиск в пропускливите пясъци или чакъли. При
шлицови изкопи на такова място следва да се очаква системно разреждане на бентонитовия
разтвор от движението на подземните води, както и по-високо налягане по стените от
хидродинамичния натиск.

 При изцяло потопен изкоп
Шлицови стени се изграждат и във водни басейни (реки, езера, блата). Особеното е, че

трябва да се осигури отбиване на течението или водочерпене на площадката.

III. Проблеми, произтичащи от особеностите на конструкцията
 Осигуряване на светлото разстояние между армировъчните пръти

Дълбоките шлицови стени са тежко натоварени и притежават висок процент на армиране.
Надлъжните пръти се разреждат на сравнително малки интервали (810 cm), сравними с най-
големия диаметър на добавъчния материал (6 cm). От своя страна са ограничени и диаметрите
на добавъчния материал. Тези потребни конструктивни изисквания ограничават възможностите
за армиране и в крайна сметка налагат статическата схема да се допълни с още подпори.

 Осигуряване на бетоновото покритие
Проблемът се появява, когато има неточно изпълнение на армопакета или изкривяване на

изкопа. В нормалния случай теглото на армировката отвесира армопакета и не е трудно той да
бъде поставен на проектното си място.

 Носимоспособност и съосност на монтажните снаждания
Проблем може да възникне, ако насрещните пръти на предварително изготвените пакети

не се срещнат. Всяко напрягане поражда усукване на горната към долната част на скелета. По-
доброто, традиционното решение е насрещните пръти да се разминат и припокрият в участък до
1 m и там да се съединят чрез двустранни ъглови заваръчни шевове. Практикува се и челен шев,
допълнен с къси накладки, но той изисква установяване на съвършеното му изпълнение чрез
повече изпитвания.

 Коравина на монтажните куки и оразмеряване на съединенията за тях
Без монтажни куки полагането на армопакетите в изкопа е невъзможно. Голямото тегло на

армировката изисква специално внимание върху оразмеряването на монтажните куки. Опитът
показва, че при повдигане на скелета с кран и привеждане от хоризонтално във вертикално
положение (фиг.2) куките се натоварват на огъване от собственото му тегло. При завъртането на
крана от площадката към изкопа, макар и с малка скорост, се получава известно усукване на
вертикалния армопакет, подет от гъвкавите сапани, предизвикано от породените инерционни
сили. Непосредствено преди спускането в изкопа се налага отново усукване на пакета около
надлъжната ос, за да се центрира спрямо сечението на изкопа. Така при трите етапа монтажните
куки се товарят на огъване, усукване и едновременно на опън. Двустранните заваръчни шевове,
чрез които куките са прикрепени към скелета изпитват срязващи напрежения. Изобщо сложното
и променливо напрегнато състояние предизвиква значителни пластични деформации и дори
откъсване на куките, когато те не са оразмерени по подходящ начин.

Най-подходящо е да се увеличи коравината на куките не само за сметка на техния
диаметър, но и чрез дублиране. Не бива да се оставят дълги рамена, които увеличават и
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огъбането, и усукването. Заваръчните шевове трябва да са по цялата дължина на припокриване.
Не бива да се влага твърда армировка (профили) за куки, защото тя не взаимдейства добре с
бетона.

 Наклоняване на армопакета поради несиметрични закладни части
При много дълбоките шлицови стени, подпрени с дифрагми или с междуетажни плочи,

често се влагат стоманени плоскости, които образуват ниши в армопакетите, където да се
осъществи връзката с диафрагмите. Едновременно с това листовата стомана чрез голямата си
твърдост поема добре бъдещите контактни напрежения от опората и ги преразпределя
редуцирани към бетоновата стена. Всички закладни части са откъм вътрешната страна на
стената, където тя ще бъде впоследствие разкрита при изкопа. Това едностранно разположение
на масивните стоманени закладни части създава ексцентрицитет и  при издигането с кран в
отвесно положение армопакетът се наклонява. Дори и да бъде донаместван при навлизането му
в шлицовия изкоп, пакетът продължава да се спуска надолу наклонен, да обрушва стените и в
крайна сметка може да не заеме вертикално положение, ако му липсва достатъчно
пространствена коравина поради голямата стройност. Колкото изкопът е по-дълбок, толкова
проблемът става по-значителен.

Рационалното решение може да има, ако се ползват чифтове от по-дълги и по-къси сапани.
Съответната разликата в техните дължини ще компенсира наличния ексцентрицитет.

IV. Проблеми от технологичен характер
 Износеност на механизацията

Износването на специфичните устройства от механизирания комплект за шлицови стени
оказва твърде голямо влияние върху точността и производителността на работата.Особено
чувствителни са шарнирите на мачтата и на грайферната кофа. Когато там се проявят
прекомерни луфтове, се губи строгата вертикалност на изкопа. Неблагоприятните следствия от
това вече бяха описани в т.III.1.

 Възможности за измерване на изкопа по време на неговото изпълнение
По-старото поколение механизация няма вградени измервателни устройства за отчитане на

вертикалността на мачтата. Няма начин да се отчете директно вертикалността на стените на
изкопа. Вертикализирането на фуговите тръби и армопакетите става под действие на силата на
тежестта, но се влияе и от стените на изкопа.

Като компенсация за това при много дълбоките изкопи следва да се инсталира на
площадката тотална станция за периодично отчитане (3 до 5 пъти на една изкопна ламела) на
вертикалността чрез измерване на три координати в две точки от мачтата.

Би могло да се изготви ултразвуково устройство за пространствено измерване и
моделиране на изкопа, чрез кото да се получи обективна представа за състоянието. За
прецизиране на изчислението се вземат предвид гъстотата на бентонитовата суспензия, нейната
температурата, границите на изследваните параметри и т.н.

 Нарушения в циркулацията на бентонитовия разтвор
Спирането на циркулацията на бентонитовия разтвор води до утаяване на бентонит по

дъното, до обогатяване с пясък поради липса на пресяване, евентуално до разреждане поради
навлизане на подземни води и в крайна сметка до обрушване на стените на изкопа поради
намалено противодействие на земния натиск от страна на десортиралата се разредена суспензия.
Най-често циркулацията спира, докато се изчаква доставката на бетона, без да се държи сметка,
че ако настъпи обрушване, то запълненият с армопакет изкоп не може да бъде почистен.

Вторият характерен момент, когато неоправдано се спира циркулацията е непосредствено
преди края на бетонирането. Ивестно е, че бетонирането на шлицовите стени става по
Контракторния метод, при който бетонът като по-тежък пада на дъното и запълва изкопа отдолу
нагоре. Бентонитовата суспензия се изтласква отгоре и се изпомпва в резервоарите на
бентонитовата инсталация за пресяване, обогатяване и вторична употреба в следващите ламели.
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Когато спре циркулацията на суспензията, по бетоновата повърхност се утаява гъста шлака,
която към края запушва смукателите на помпата, настъпва авария и процесът на бетониране се
прекъсва.

 Оптимална консистeнция на бетона, време за доставка и полагане
Взаимно са свързани оптималните стойности на бетоновата консистенция и времето за

доставка и полагане. При много дълбоки изкопи тяхното значение нараства до много висока
степен. Контракторният метод за полагане на бетона при това под бентонитов разтвор изисква
по-дълго време, макар и да не се изисква вибриране. Допълнителен ограничителен фактор са и
самите контракторни тръби: те са стандартни, съответстват на малката ширина на изкопа,
вписват се в специално отделен коридор на армировъчния скелет, наставят се с бързи връзки,
дебелостенни и тежки са. При много дълбоки изкопи теглото на високия воден стълб от
суспензия и частта от бетона оказват осезателно съпротивление и допълнително забавят
скоростта на бетониране. За един бетоновоз от 78 m3 са потребни около 40 min за полагане.
Ако времето за доставка е около час и като прибавим евентуален извънреден престой поради
авария, пътен проблем или друго, то за високоякостния бетон следва да бъде осигурена
консистенция и начало на времесвързването, които да удовлетворят тези условия.

Опитът показва, че технологично най-удобен за полагане е бетон със слягане 1718 cm по
конуса на Абрамс. Тази консистеция е на границата между пластична и течна и затова се
квалифицира различно в различните норми. Получаваната чрез стандартно изпитване якост е
достатъчна. Определящ е добрият вискозитет при запазени висококостни показатели.

Добавките за забавяне на свързването са нежелателни, защото забавят момента за
изваждане на фуговата тръба и преместването й на следваща ламела. Ако не бъде добре
преценен моментът на начално свързване и придобиване на якост за декофриране, се стига до
абсолютно непоправимо слягане на бетона в празнината след ненавременно декофриране.
Въпреки това, при авариина ситуация, когато се налага престой на бетоновоза с разтвора на
площадката, без да има възможност за пренасочване и влагане другаде, възниква заачата за
дозиране на добавка за забавяне на свързването.

Изобщо, цикълът на бетониране при шлицовите стени изисква строга технологична
дисциплина и умели оперативни реакции.

V. Проблеми от организационен характер
 Сложен за изготвяне армировъчен скелет

Работата по принципно сложния армировъчен скелет се утежнява допълнително при
статически неопределимите системи шлицове, където дължината е по-голяма и се влагат повече
закладни части, нараства броят на монтажните снаждания. Изисква се индивидуален монтажен
план за всеки тип пакет. Доминира делът на ръчния труд, което забавя производството.
Заваръчните шевове са предимно ръчни и това внася допълнителна субективност в качеството
на изделието.

 Липса на поточни линии
Организирането на поточни линии подобрява, както производителността, така и

качеството. Поточните линии позволяват да се съсредоточи по-голямо внимание върху
изготвянето на елементите и върху отделните монтажни стъпки. През последните 15 години у
нас шлицовите стени бяха позабравени и едва напоследък тяхното приложение прогресивно
нараства. Поради тази причина все още няма традиция и технологична готовност за
организиране на поточни линии, които да произвеждат съответно на тях голямо количество
армировъчни скелети.  Убеден съм, че съвсем скоро ще започне прилагането на поточните
линии.

VI. Изводи
 Геоложките и хидрогеоложките условия играят определяща роля при
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изпълнението на дълбоките шлицови стени. Фактори са разликите в твърдостта и плътността на
пластовете и хидравличният градиент.

 Много дълбоките шлицови стени имат усложнена армировка и
изискват много висока степен на точност при изготвянето.

 Технологията на монтаж изисква предварително компенсиране на
ексцентрицитетите в сапаните и постигане на строга вертикалност.

 Организацията и технологията на бетониране трябва да са в пълно
единство поради дългия период на бетониране, отнесен към краткото време до началото на
свързване при високоякостните бетони.

 Добавянето на пластификатори не е препоръчително, освен ако има
специално разработена и изпитана рецепта.

Фиг.1. Отклонение от вертикално положение

Фиг.2. Наклоняване и усукване на армопакета



ХИДРОДИНАМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ
СЕИЗМИЧНОТО РЕАГИРАНЕ НА МОСТОВЕ

Л. М. Хаджиков, Е. Петрова, Я. П. Иванов,

Направено е сравнение на резултатите за хидродинамичното налягане,
индуцирано от земетръсното въздействие върху устой на мост с фундамент и висок
ростверк. Хидродинамичното налягане е определено чрез уравнението на Морисон,
метода на Шульман С. Г. И метода на Jun-jie-Wang. Конкретното изследване е
направено за вариантно идейно решение за Дунав мост – 2 при Видин – Калафат.
Получените резултати показват, че с посочените присъединени маси в
предварителния Еврокод 8 – част 2 – Мостове не се постигат достатъчно коректни
резултати. Необходимо е да се работи допълнително за уточняване ефекта на тези
присъединени маси.

HYDRODYNAMIC EFFECTS ON THE EARTHQUAKE REACTION OF
BRIDGE

L. Hadjikov, E. Petrova, Ya. Ivanov

An comparison of the results for hydrodynamic pressure initiation by the
earthquake action on the bridge pier with pile foundation and high grillage is made. In
that case hydrodynamic pressure is determined by the Morison equation, methods of
Shulman and of Jun-jie-Wang. The specific investigation is made for the variant design
solution of Danube bridge – 2 near Vidin – Kalafat. Obtained results indicate that
adjusted masses of the preliminary sufficientely correct results. It was shown, that one
supplementary estimation of these masses is needed.

ВЪВЕДЕНИЕСт. н.с, д-р инж.; н.с.;Академик – БАН – Институт по механика,
София1113, ул. Акад. Георги Бончев , бл.4



ВЪВЕДЕНИЕ
Настъпилите напоследък природни бедствия в резултат на рязкото

изменение на климатичните условия налагат необходимостта от по-прецизното
отчитане на различните въздействия върху отговорните съоръжения, каквито са
големите мостове. В това отношение земетръсната устойчивост на мостове
потопени във вода изисква специални изследвания за разлика от тези, които са
върху земята. Избраното трасе на Дунав мост – 2 - Видин – Калафат, както се
вижда от фиг.1 и фиг.2 се характеризира с дълбочина на потапяне на устоите около
20м. Скоростта на течението по оста на фарватера на дълбочина до 2м е около
7км/час. Основните параметри на предварителното идейно решение на моста може
да се види от фиг. 3. Параметрите на това идейно решение и характеристиките на
течението на река Дунав на км.7в ч. по наше мнение налага по-специалното
изследване за определяне на хидродинамичното налягане върху устоите на моста.

Фиг.1 Схема на трасето на Дунав мост 2 – Видин – Калафат.



Фиг. 2 Надлъжен профил на р. Дунав

Фиг.3 Предварително идейно решение за Дунав мост -2.

Фиг.3 Предварително идейно решение за Дунав мост -2.



Такива изследвания за земно-насипни язовири са представени в [8], за платформи в
[3], за други видове конструкции в [4]. За решаването на задачи, отнасящи се до
колебания на конструкции, потопени във вода, могат да се използват различни
методи, такива като: МКЕ, МКР, МГЕ, метод на Корман, метод на Бубнов-
Галеркин. При числените методи за да се получи добро решение е нужно да се
вземат много степени на свобода и голямо изчислително време. Поради тази
причина се използват опростени приблизителни методи.

ХИДРОДИНАМИЧНО НОЛЯГАНЕ ВЪРХУ УСТОЙ НА МОСТ
ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗЕМЕТРЪС

В най-общия случай върху устоя на моста действат главни, допълнителни и
особени натоварвания [9]. При взаимодействие на конструкцията с движещата се
течност, нейното въздействие се определя и от динамичните свойства на самата
конструкция.
По-нататък ще се спрем главно на сеизмичните въздействия

Определяне на присъединените маси в съответствие с Еврокод 8 – част 2 –
Мостове

В съответствие с [12], приложение “F” влиянието на водата при сеизмични
въздействия се отчита чрез присъединени маси, както следва:

Присъединената маса ma от външно обкръжаваща вода на единица дължина
от потопен стълб.

(1) За стълбове с кръгло напречно сечение с радиус R, ma може да се определи
както следва:

2.. Rm a  , (1)
където ρ е плътността на водата.
(2) За стълбове с елиптично сечение на оси 2ах и 2ау и за сеизмично

въздействие под ъгъл θ към оста х на сечението, ma се определя както
следва:

  2222 sin.cos... xya aam  . (2)

(3) За стълбове с правоъгълно сечение с размери 2ах , 2ау и за сеизмично
въздействие по посока х, ma се определя като:

2... ya akm  , (3)

където стойността на  се взема от следната таблица (линейната интерполация
е допустима).

a y

a xθ



2ах

2ау

Забележка: Най-лявата стрелка на схемите показва посоката
на сеизмичното движение.

От предложените изводи се вижда, че в тях не се
отчитат динамичните свойства на конструкцията в процеса
на колебание.

Следвайки [1] и [3] системата пилоти заедно с ростверга може да се приведе
като идеализирана конструкция с приведени колони от пилотите (фиг. 4).

Нека по-нататък разгледаме поведението на тази конструкция при
сеизмично въздействие и наличието на течаща вода.

Определяне на хидродинамичното налягани върху ростверга

Стъпвайки на решението на Jun-jie-Wang [14], но отчитайки правоъгълната
форма на изследвания ростверг, можем да запишем следните изрази за
динамичното налягане, присъединената маса и резултантната сила от
хидродинамичното налягане:
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(6)

където sn VV 21 ,  са константи, решени чрез условия за непрекъснатост на скоростни
потенциали на различни флуидни области, другите символи имат предишните си
значения, а константите Pij

(1) и ,Pij
(2) са изчислени, съответно:

ау/ах 
0.1 2.23
0.2 1.98
0.5 1.70
1.0 1.51
2.0 1.36
5.0 1.21
10.0 1.14
∞ 1.00

2ах

2ау

d
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h

z

x
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Φ 1 d
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Φ 1

(а)пилотен фундамент (б)области на флуида
Ф иг.4 Схема за определяне на хидродинамичното налягане върху
росверга.
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където Н е изместването на повърхността на водата от повърхността на ротверга, а

0 и m са решенията на следните дисперсионни уравнения:
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тогава уравнение (10), може да се запише като:
 tUMF aa  (12)

yxaa aaMC 2.2 (13)

След определянето на присъединената маса, уравнението на движение на
ростверга има вида:
    gUmmKUUCUMM aa   (14)

Като пример предполагаме, че роствегът се движи по хармоничен закон и че d = 48
m, ay = 15 m, C = 5m. Влиянието на различните параметри върху коефициента на
присъединената маса е показано на фигури 5 – 8.
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Вижда се, че коефициента на присъединената маса значително се променя
(нараства или намалява) в областта на ниските честоти на хармоничното движение.
При големите честоти коефициента на присъединените маси се запазва почти
постоянен. Това поведение на Са не зависи както от Н, така и от дълбочината на
потапяне d. От фиг.8 се вижда изменението на Са от отношението но С към ау. При
малките стойности на това отношение и големите стойности Са се променя слабо, а
в областта между 0.5 и 4 на това отношение има рязко изменение на коефициента
на присъединените маси.

Определяне на хидродинамичното налягане върху пилотите
Следвайки [4] за хидродинамичното налягане, присъединената маса и

резултантната хидродинамична сила, действащи върху един пилот, можем да
напишем:
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Kn – модифицирана функция на Хенкел, или функция на Макдоналд от n-ти порядък.
       zaPgUzmmKUUCUzmm naa ,  (18)

Анализът на избрания модел показва, че разпределението на налягането върху
пилотите зависи главно от отношението на техния диаметър и дължина. При малки
стойности на това отношение, разпределението е близко до равномерното. При по-
големите отношения, то има параболичен характер.
В [3] е дадена линеализираната формула на уравнението на Морисон, с което се
определя хидродинамичната сила на единица дължина от елемента (пилота).

       trDAtM UVCVCUVCtzF   8, (19)
тук tuVr  - относителна скорост на съоръжението и течността.
Като уравнението за движение приема вида:
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 tzFKUUCUM ,  (20)
Следвайки представените по-горе разсъждения като първо приближение може да се
приеме следната идеализирана схема (фиг. 9) за пресмятането на устоя на моста
при сеизмични въздействия с отчитането на хидродинамичните ефекти.

При използване на спектралния метод на пресмятане (ако собствените форми на
колебание при сухо и потопено състояние са идентични), то сеизмичното
натоварване върху пилота се определя по формулата:
          zTzmzmgKzS iiaci  (21)

тук

       dzXzmzmXXz i
h

aiii .
0

2
  

(22)

Разбира се, окончателното точно пресмятане на устоя след като сме определили
хидродинамичните ефекти може да се направи с метода на крайните елементи във
времето с натоварването му реални акселерограми.

Направените тук разсъждения показват, че за отговорни съоръжения,
какъвто е Дунав мост – 2 е необходимо да се направят прецизни изследвания и
разчети на конструкцията на моста при сеизмични въздействия.
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ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ УКРЕПВАНЕТО
НА ДЪЛБОКИ ИЗКОПИ С ВЕРТИКАЛНИ ОТКОСИ

Йовка Лечева*,  Чавдар В. Колев**

Резюме: Строителството в съвременните градоустройствени условия най-често се извършва по
контура на парцелите и се нуждае от надеждно укрепени изкопи с вертикални откоси. Поради
променената конюнктура у нас вертикалните изкопни откоси представляват практическа новост и за
съжаление, твърде много са фрапиращите авариии при тяхното изграждане, вкл. има и човешки жертви.

В доклада са разгледани и класифицирани характерните типове аварии от този род, извършен е
анализ на причините и предпоставките за тях от гледна точка на земната механика, хидравликата и
организацията на строителството.

Споменати са наличните технологии за укрепване на изкопи у нас.
Разработена е схема за оценка на риска при разглежданите ситуации.

SPECIAL FEATURES OF THE SAFETY AND HEALTH PLAN FOR THE PROTECTION OF
DEEP FOUNDATIONS AND VERTICAL WOOLS

Yovka Lecheva*, Chavdar Kolev**

Resume: Building in modern Site’s areas in the most of cases is situated on the all surface of the
terrain. In view of this obligation there is a need of reliability protection of deep foundations and
vertical wools. The vertical wools are a novelty for Bulgarian constructors, grace to the politic changes
16 years ago. There are many damages during the building of these foundations, including victims too.

The special types of the damages are presented and classified in the report. The causes of the damages are
to find by the methods of the Soil mechanics, Hydraulic and Building Management.

The available technologies for foundation’s protection are mentioned.
A scheme for risk estimation is worked out in the report.

* Йовка Лечева – д-р инженер, доцент в УАСГ, София, бул.”Хр. Смирненски”1
** Чавдар В. Колев – инженер, проектант в “Перикъл 2003”ООД, София,

ул.”Ген.Паренсов” 24Б
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С развитието на пазарната икономика у нас пълноценното оползотворяване на градските
терени се превърна закономерно в един от най-важните въпроси за решаване пред строителите.
Макар общите теоретични рамки и редица частни решения да са предварително ясни, налице са
редица аварии с изкопи и дори има човешки жертви. Това налага вниманието ни да се
съсредоточи върху проблема при съставянето на плановете за безопасност и здраве, където за
основа при развиването на идеите служи принципът за оценка на риска при изпълнението на
видовете строително-монтажни работи.

Тук ще се постараем да анализираме цикъла на укрепителните работи при изкопите с
вертикални откоси въз основа на натрупания практически опит и наблюденията върху
дейността на редица фирми.

За съжаление, все още няма достатъчно добре събрана и подредена статистическа
информация, която да послужи за обективна преценка при изследванията. Надяваме се, че в
инспекциите по труда има развитие по проблема и скоро ще можем да се ползваме от техните
доклади.

I. НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ АВАРИИ ПРИ УКРЕПВАНЕ НА
ИЗКОПИ С ВЕРТИКАЛНИ ОТКОСИ

Авариите са класифицирани без оглед на технологията и по преценка на авторите с оглед
степента на опасност за хората.

Класификация на авариите според оценката на риска:
Таблица 1:

№ Авария на изкопа Степен на
значимост

Оценка по
значимост

(Т)

Честота Оценка по
честота

(Ч)

ОЦЕНКА НА
РИСКА

(Р)

а б в г д е ж
1 Свличане на целия откос I 3 висока 4 12

недопустим

2 Огъване на пилотите I 3 средна 3 9
висок

3 Поддаване на анкерите
или почвените гвоздеи

I 3 ниска 2 6
среден

4 Свличане на откоса
между пилотите

II 2 средна 3 6
среден

5 Напукване на калкана II 2 ниска 2 4
среден

6 Скъсване на отделен
анкер

III 1 средна 3 3
нисък

Таблица за изчисляване на риска:
Таблица 2:

Тежест/честота (по оценки) 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
3 3 6 9 12

Оценката на риска (Р) се получава като произведение от оценката за неговата
значимост (Т) (от таблица 1,в) и оценката за неговата честота (Ч) (от същата таблица д) :

Р = Т * Ч
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Тълкуване на резултатите:
Таблица 3:

Недопустим риск
P = 10  12 точки

- Наложителни са незабавни спасителни и
възстановителни мерки.

Висок риск
Р = 7  9 точки

- Необходимо е снижаване  на риска с незабавни
действия за отстраняване на недостатъците и
освобождаване на площадката.

Среден риск
Р = 4 6 точки

- Необходимо е смекчаване на риска с навременни
действия за отстраняване на недостатъците.

Нисък риск
Р = 1  3 точки

- Необходимо е премахване на риска чрез
отстраняване на недостатъците.

II. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ

Класификация на предпоставките:
Таблица 4:

№ Предпоставки за аварии Категория
по

важност

Оценка на
важността

Честота Оценка за
честотата

Оценка на
риска

а б в г д е ж
1 Липса на укрепване А 4 висока 4 16

недопустим
2 Липса на инженерно-

геоложко проучване
А 4 висока 4 16

недопустим
3 Неправилни статически

схеми за укрепване
А 4 средна 3 12

недопустим
4 Недостатъчно напречно

сечение на
конструкцията

А 4 средна 3 12
недопустим

5 Наличие на високи
подземни води

Б 3 средна 3 9
висок

6 Неправилна оценка на
засводяването

Б 3 ниска 2 6
среден

7 Недостатъчна дълбочина
на забиване на пилотите
или стените

Б 3 ниска 2 6
среден

8 Надценяване на
носимоспособността на
анкерите

Б 3 ниска 2 6
среден

9 Липса на обединяваща
греда при главите на
пилотите

Б 3 средна 3 9
висок

10 Наличие на глини с висока
степен на набъбване

В 2 висока 4 8
висок

11 Наличие на плитко
разположени пясъци в
откоса

В 2 средна 3 6
среден

12 Липса на подземен
кадастър

В 2 висока 4 8
висок

13 Прекомерно дълго
престояване на изкопа

Г 1 много ниска 1 1
нисък
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В последната колона са показани оценките за всяка предпоставка. Те са изчислени като
произведение на тежестта и честотата.

III. ПРИЧИНИ ЗА АВАРИИТЕ

Класификация на причините:
Таблица 5:

№ Причини за авариите Група
по

важност

Оценка на
важността

(Т)

Честота Оценка на
честотата

(Ч)

Оценка
на риска

а б в г д е ж
1 Претоварване с превозни

средства или със
строителни материали

А 4 ниска 2 8
голям

2 Претоварване с кранове А 4 много
ниска

1 4
среден

3 Аварии на водопроводи Б 3 средна 3 9
голям

4 Преовлажняване на
почвата без
възможности за
дрениране

В 3 висока 4 12
недопуст

им

5 Ерозия при поройни
валежи

В 2 висока 4 8
голям

6 Реологични промени в
почвата

Г 1 средна 3 3
нисък

В последната колона са показани оценките за всяка причина (фактор), изчислени като
произведение на тежестта и честотата.

IV. ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ РИСК ЗА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ СЛУЧАИ
При  съчетаването на предпоставките и причините (факторите) за различните случаи

общата оценка на риска се получава като произведение на сумата на тежестите и сумата на
честотите на предпоставката и на причината. Ако са на лице няколко предпоставки или причини
едновременно, то се вземат онези, които имат най-високи оценки. Класификацията на общия
риск може да се извърши по следната таблица:

Класификация на общия риск:
Таблица 6:

тежест/честота 23
много ниска

45
ниска

67
средна

8
висока

2
по-малка

46
нисък

810
нисък

1214
среден

16
среден

34
средна

612
нисък

1220
среден

1828
среден

2432
среден

56
средно голяма

1018
среден

2030
среден

3042
висок

4048
висок

78
голяма

1424
среден

2840
висок

4256
недопустим

5664
недопустим
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Оценката на риска (Р) се получава като произведение от сумираната оценка за
важност (Т) на действащите предпоставки и причини (табл.4 и  табл.5) със сумарната
оценка за техните честоти (Ч) (от същите таблици):

Р = Т * Ч.

Тълкуването на резултатите е аналогично на показаното в табл.3.

Пример: По време на изграждането на нулевия цикъл на сграда с дълбок 8 m изкоп,
укрепен с изливни пилоти са констатирани следните неблагоприятни предпоставки и условия,
които застрашават сигурността на работещите на площадката:

1. Не е изпълнена обединяваща греда при главите на пилотите.
2. През нощта е превалял продължителен обилен дъжд, който е преовлажнил почвата.

В момента се изпомпва вода от ямата.
Да бъде оценен рискът от авария на строежа.

Решение:
Оценка на риска от авария:

1. Налице е предпоставка за авария от категория Б (оценка 3 от табл.4) и със
средна вероятност (оценка 3 от същата таблица).

2. Има фактор за авария от група В по важност (оценка 2 от табл.5) и с висока
вероятност (оценка 4 от същата таблица).

3. Общата тежест на риска е 5 (3 + 2), а общата му вероятност е 7 (3 + 4).
4. Оценката на риска е 35 (5*7), т.е. рискът е висок (съгл. табл.6).
5. Необходими са незабавни отводнителни и укрепителни мерки за временно

усилване (съгл. табл.3), докато бъде монтирана обединяващата греда за главите
на пилотите.

V. ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ХОРАТА И МЕХАНИЗАЦИЯТА
А. Специфични проблемни фази за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по

ЗБУТ:
 Сондажни работи
 Поетапно изпълнение на масовия изкоп
 Изпълнение на обединяващата греда
 Изпълнение на анкери или почвени гвоздеи
 Монтиране на кулокран
 Подравняване и настилане на дъното
 Изграждане на нулевия цикъл
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.Б. Класифициране на опасностите при оценка на риска:

Класификация на опасностите:
Таблица 7:

№ Вид опасност Степен на
значимост

Оценка за
значимост

Честота Оценка
за

честота

Оценка на
риска

а б в г д е ж
1 Опасност за хора и механизация

от срутване на стените на изкопа
I 4 висока 4 16

недопустим
2 Злополуки при работа с

механизацията при монтажните
работи по съоръженията

I 4 средна 3 12
недопустим

3 Скъсване на сапани или на
монтажни куки при издигане и
пренасяне на армировъчните
скелети

I 4 средна 3 12
недопустим

4 Късо съединение при изпълнение
на заваръчни работи

I 4 ниска 2 8
висок

5 Злополуки с хора поради
необезопасени шлицови изкопи или
сондажи

II 3 много
ниска

1 3
нисък

6 Злополуки с хора поради
необезопасен масов изкоп

II 3 ниска 2 6
среден

Таблица за изчисляване на риска:
Таблица 8:

Тежест/вероятност 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
3 3 6 9 12
4 4 8 12 16

ОЦЕНКАТА НА РИСКА  (Р) се получава като произведение от оценката за неговата
тежест (Т), взето от таблица 6 и оценката за неговата честота (Ч), взето от същата таблица
(Р=Т*Ч), а тълкуването на резултатите е аналогично на показаното в табл.3.

VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Очевидно е, че пренебрегването на проблема с укрепването на изкопите с вертикални

откоси винаги крие сериозна опасност с голяма вероятност за проявление.
Най-характерните предпоставки за аварийте на изкопите с вертикални откоси са или

специални, по-рядко срещани геотехнически условия или пълното пренебрегване на
необходимостта от укрепване. Изчерпателното геоложко проучване, доброто познаване на
технологиите и геотехническият проект са задължителни предпоставки при изготвянето на
Плана за безопасност и здраве.

Предложените оценки на риска биха могли да служат за приложение в практиката при
подобни случай, както и да бъдат основа за по-задълбочени анализи по темата. По-нататъшното
развитие на технологиите ще предложи и нови въпроси за разрешаване в тази област.
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Summary: The thermal analysis results for the outlet tunnel of arch dam „Sv.Petka” near Skopje
are presented in this paper. Depending on: thermal properties of the concrete, thermal properties
of the surrounding media-rock, changes of the ambient temperature during the day of a typical year
and the temperature of the eventual water flow in the tunnel, the average temperature Taver and the
temperature difference on both sides of the cross section ΔT are defined. Three different thicknesses
of the concrete lining are analyzed: d=50cm, d=70cm and d=90cm. For all three thicknesses, the
non-linear and transient temperature field is defined for case of empty tunnel (the fluid is air) and
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1. NONLINEAR AND TRANSIENT THERMAL RESPONSE

Thermal stresses appear in every structure that experiences a temperature gradient from some
equilibrium state, if it is not free to expand in all directions, or if the temperature field is not
uniform. The nonlinear and transient temperature field in the cross section of the outlet tunnel
depends on: thermal properties of the concrete, thermal properties of the surrounding media-rock,
daily and seasonal variations of the air temperature in the tunnel and the water temperature during
overflow.

The temperature distribution can be calculated once the Theory of Heat Transfer [1,3] is used.
The governing differential equation of heat transfer in conduction is:
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where: z,y,x is a thermal conductivity (temperature dependent);  is a density of the material
(temperature dependant); c is a specific heat (temperature dependent) and t is time parameter.

The boundary conditions can be modeled in terms of both convective and radiative heat
transfer mechanisms. The heat flow caused by convection is:

)TT(hq fzcc  (2)

where: ch is coefficient of convection (if air velocity is sekmV /1 it’s recommended value is
ch =15 W/m2C and ch =23 W/m2C, in case of overflow); zT is the temperature on the boundary of

the element; fT is the temperature of the fluid around the element.
The heat flow caused by radiation is:

 fzra,fa,zcr TTh)TT(Vq  44 (3)

  a,fa,za,fa,zcr TTTTVh  22 (4)

where: rh is coefficient of radiation (temperature dependant); V is a radiation view factor
(recommended 01.V  );  is a resultant coefficient of emission zf   ; 81067.5 c is
Stefan-Boltzmann constant; a,zT is the absolute temperature of the surface; a,fT is the absolute
temperature of the fluid.
Using a typical Galerkin finite element approach Equation (1) assumes the form:
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where the approximation field function is expressed in terms of the interpolation function as:

eTNT  (6)

Integration of Equation (5) by parts yields:
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where:
rc qqq  = )hh( rc  )TT( fz  (8)

Finally, the governing equation takes the form:

  PRTTKKTC  21
 (9)



where: C is a heat capacity matrix (temperature dependent): 
V

T NdVcNC 

1K is the conductivity matrix (temperature dependent): 
V

T DBdVBK1

2K is the convective matrix: 
S

T
c NdSNhK 2

R is the radiative matrix (temperature dependent): 
S

T
r NdSNhR

P is the external heat flow vector  (caused by convection and radiation on the surface
of the element and is temperature dependent):  

S

T
fr

S

T
fc dSNThdSNThP

T is the vector of temperature derivatives

T is the vector of unknown temperatures in the nodal points of the element.
If the heat capacity of the material is taken under consideration and if thermal load is time

dependent, the problem becomes transient and for solving the Equation (9) an iterative procedure
has to be used. In a small time interval we assumed that the time derivative of the temperature is
constant:
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By summarizing  Equation (9) for time t and t + t and assuming that the capacity matrix in
small time interval is constant: ttt CC  , the heat flow equation for a small time step becomes:
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Equation (11) together with the initial and boundary conditions completely solves the
problem. Taking the radiation into account makes the problem nonlinear. This problem is solved by
involving new iterative procedure in every time step. Problem becomes nonlinear too, when
temperature dependent physical properties of the materials are assumed. In that case the
conductivity and capacity matrix are defined at the beginning of each time step based on the
temperature from the previous time step.

2. TEMPERATURE LOADS AND BOUNDARY CONDITIONS

While defining the non-linear and transient temperature field in the concrete cover of the
outlet tunnel the problem is treated as one-dimensional and the fluid temperature in the tunnel
appears to be a unique temperature load. In the case of empty tunnel the unique load is the air
temperature that is continuously changing during the day and during the whole year. The data from
1985 is used as design value, for which the analysis was performed.

A sinusoidal daily variation of air temperature is assumed with extreme values at 5 o’clock in
the morning and 13th in the afternoon. The temperatures are calculated according to the performed
measurements of the temperature at ground level. 365 different sinusoids are generated for the
whole year.

When the water is flowing through the tunnel, its temperature is assumed to be constant
during the recommended flow period (usually 3 days) and depends on the month when the water
wave appears, see Table 1.

The temperature of the rock at depth mRo 6.9 (adopted according the analysis given in
Ref.2) is a boundary condition that should be prescribed. According to measurements at the object
location, the rock temperature during the summer period is determined to be 12.5oC. The
temperature is varying during the year and for the numerical analysis it is taken as a sinusoidal



function. It can reach 12oC during the summer period, while during the winter it can fall to 8oC
(Trock=10±2oC).

Table 1.
Temperature of the water flowing through the tunnel

month april may june october november
Twater 6oC 6oC 8oC 4oC 4oC

3. TEMPERATURE DIAGRAM SIMPLIFICATION

For the purposes of the static analysis, the non-linear temperature diagram in the cross section
of the concrete lining is substituted with linear one. The average temperature Taver. is calculated
from the condition for equal areas of both diagrams (12), see Figure 1, while the temperature
difference ∆T (13) is calculated from the condition for equal first moments of areas of both
diagrams, related to the center of the cross section (according to R.Priscu, 1957).
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Figure 1: Substitution of the real temperature diagram in the cross section
of the concrete lining, with simplified linear diagram

4. ANALYSIS OF THE OBTAINED RESULTS

The temperature field formed before the sealing of the joints (To=12oC) is assumed as an
initial, meaning that in that moment there are not stresses and strains caused by the temperature
changes in the concrete lining of the outlet tunnel. Every further disturbance of the initial
temperature distribution initiates stresses and strains, which are superposed to the stresses and
strains due to the hydrostatic pressure and self- weight.

During the summer period the air temperature has favorable influence on the total stress
condition, while during the winter period it causes tension stresses at the fluid side and increases the
possibility for development of cracks. The appearance of the water wave can have unfavorable
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influence, as well, due to the fact that in the months when it appears, the water temperature is low in
comparison with the temperature of the concrete lining.

Three different thicknesses of the concrete lining have been analyzed: d=50cm, d=70cm and
d=90cm. For all three thicknesses, the non-linear and transient temperature field has been defined
for case of empty tunnel (the fluid is air) and for case with flowing water [2].

4.1 Analysis of the results in case of empty outlet tunnel

In Figure 2 temperature diagrams in the concrete lining with thickness of d=50cm have been
shown, for characteristic days in typical months of the year. For the winter months the diagrams are
for the night hours, when there is maximum negative temperature difference between the outside
and inside wall, while during the summer months the diagrams are related to the noon hours when
there is maximum positive temperature difference.

Figure 2: Temperature diagrams for characteristic days in 1985 year,
for concrete lining with thickness d=50cm

Table 2.

day Tair. in tunnel
concrete lining d=50cm concrete lining d=70cm concrete lining d=90cm

Taver Taver T Taver Taver T Taver Taver T
13 h. 5 h. To min. min. min. min. min. min. min. min. min.

1 april 15 4,2 12 6,86 -5,14 -1,79 7,08 -4,92 -1,74 7,18 -4,82 -1,41
1 may 14,9 3,4 12 9,53 -2,47 -4,16 9,91 -2,09 -3,94 10,17 -1,83 -3,73
13 june 19,7 7,5 12 13,37 1,37 -3,39 13,56 1,56 -2,66 13,63 1,63 -1,97
5 july 18,1 8,8 12 13,4 1,4 -2,7 13,54 1,54 -2,15 13,6 1,6 -1,6
9 aug. 18,6 7,2 12 13,99 1,99 -4,64 14,34 2,34 -4,16 14,56 2,56 -3,57
26 oct. 10,9 1,9 12 8,46 -3,54 -5,22 9,01 -2,99 -5,4 9,43 -2,57 -5,46
30 nov. 7,5 1,4 12 6,22 -5,78 -4,08 6,7 -5,3 -4,46 7,1 -4,9 -4,75
24 dec. 5,6 -1,3 12 4,48 -7,52 -5,01 5,09 -6,91 -5,49 5,58 -6,42 -5,8
13 jan. -4,7 -6,8 12 -1,06 -13,1 -6,49 -0,08 -12,1 -7,99 0,76 -11,2 -9,12
22 feb. 2,1 -8,8 12 -1,34 -13,34 -6,66 -0,54 -12,54 -6,85 0,16 -11,84 -7,62
1 mar. 4,9 2,9 12 2,15 -9,85 -1,32 2,38 -9,62 -1,67 2,57 -9,43 -1,96
min. -4,7 -8.8 12 -1,34 -13,34 -6.66 -0,54 -12,54 -7,99 0,16 -11.84 -9,12
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22.02.85, Tfluid=-7.8, Taver= -13.34, T=-6.66

10.04.85, Tfluid=21.0, Taver= +0.33, T= 7.95

30.07.85, Tfluid=24.3, Taver= +6,19, T= 5.63

04.10.85, Tfluid=18.4, Taver= +1.82, T= 3.18

26.12.85, Tfluid= -0.5, Taver= -8.06, T=-4.54



Part of the results are shown in the Table 2, when the variation of the average temperature in
the cross section of the concrete lining Taver. is defined in correlation to the initial one. Actually
Taver. is defined as a difference between the lowest average temperature in the lining during the day
and the referent temperature (Taver.=To-Taver.min). During the winter months this difference is
negative and during the summer months it has positive values.

Definition of the Taver. and T, which is the temperature difference between the outside and
inside wall of the concrete lining, is of special importance for the static analysis. Based on these
values, strains are calculated, and therefore the stresses in the lining due to the temperature changes.
During the winter months they have negative sign and cause tension stress at the outside of the
concrete lining. There influence is superposed to the stresses and strains due to the hydrostatic
pressure and self-weight and therefore the possibility of crack appearance is increased. Increasing
the thickness of the lining, the absolute value of the average temperature difference in the cross
section ∆Taver is decreased, but the temperature difference between the walls T is increased, which
is again unfavorable from the point of view of crack appearance. The analysis shows that the
calculated values for Taver. and T for the days from 20 to 24 of February (see Figure 2, Table 2)
are proper design values, and respectively, the adopted thickness of the outlet tunnel is d=50cm.

4.2 Analysis of the results in case of overflow

For the analysis, the fluid flow is assumed to begin through the tunnel in the hottest day of the
respective month. The water temperature is lower than the average temperature in the concrete
lining and causes more intensive cooling of the outside of the lining, which is unfavorable for
possible crack development.

Figure 3: Time development of the temperature field in the concrete lining
in case of overflow during October (d=50cm)

With thinner concrete lining (d=50cm) the biggest temperature difference T between the
two walls appears in the first 20 hours (see Figure 3), and after that the temperature field is slowly
stabilizing and yields to stationary. For bigger thickness of the lining, a longer period is needed for
the temperature to penetrate deeper in the lining and to provide the stationary flow.

The performed analysis showed that the most unfavorable month is October (see Figure 3,
Table 3), when after long period of warm days, an overflow wave with low temperature comes
(Twater=4oC), but in spite of that, the change in average temperature Taver and the temperature
difference T calculated in that case are more favorable than the ones obtained for empty tunnel
during February. Time development of the temperature of the fluid (air-water-air) in the tunnel
during five days in October, the corresponding temperatures on both sides of the tunnel, the average
temperature and the temperature difference in the cross section of the concrete lining are presented
in Figure 4.
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Table 3.

October, year 1985, water flow on 4th of October

day
Tfluid. in tunnel concrete lining d=50cm. concrete lining d=70cm.

Taver in conc. Taver T in conc. Taver in conc. Taver T in conc.
13h. 5h. To max. min. min. max. min. max. min. min. max. min.

1 17,1 7,4 12 13,76 12,58 0,58 1,49 -3,43 13,73 12,85 0,85 0,91 -3,15
2 18,2 6,1 12 13,73 12,32 0,32 2,08 -4,02 13,68 12,62 0,62 1,34 -3,65
3 19,3 5,4 12 13,76 12,21 0,21 2,73 -4,26 13,67 12,52 0,52 1,87 -3,79
4 4 4 12 12,11 10,17 -1,83 -3,3 -6,3 12,48 10,3 -1,7 -3,36 -7,05
5 4 4 12 9,37 8,36 -3,64 -6,1 -5,4 10,24 9,21 -2,8 -7,05 -6,66
6 4 4 12 8,35 7,8 -4,2 -5,4 -4,9 9,2 8,58 -3,4 -6,66 -6,16
7 19,7 4,9 12 10,79 7,88 -4,12 4,51 -4,39 10,78 8,63 -3,37 2,61 -5,82
8 19,3 6,9 12 12,08 11,16 -0,84 4,38 -1,97 11,82 10,36 -1,64 3,39 -1,83
9 18,6 6,2 12 12,64 11,38 -0,62 3,67 -2,76 12,37 11,5 -0,5 3,04 -2,21

min. 4 4 12 8,35 7,8 -4,2 -6,1 -6,3 9,2 8,58 -3,4 -7,05 -7,05
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