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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, АНТИСЕИЗМИЧНО И ВЕТРОВО УСИЛВАНЕ НА
ВИСОКИ СГРАДИ ИЗПЪЛНЕНИ ПО СИСТЕМИТЕ ПП (ПЪЛЗЯЩ
КОФРАЖ), ЕК (ЕДРОПЛОЩЕН КОФРАЖ) С ВЕРТИКАЛНО И
Х – ОБРАЗНО МОНТИРАНИ КАРБОНОВИ ЛАМЕЛИ (ЛЕНТИ)
Георги Дянков Георгиев 1

Резюме
Направена е кратка характеристика на дефектите по високите сгради и на въздействията
върху тях от сеизмични и ветрови въздействия. Дадена е концепцията за възстановяване,
антисеизмично и ветрово усилване на високи сгради изпълнени по системите ПП (пълзящ
кофраж), ЕК (едроплощен кофраж) с вертикално и Х – образно монтирани карбонови
(въглеродни) ламели (ленти).

RECONSTRUCTION, ANTISEISMIC AND WIND REINFORCEMENT OF
TALL BUILDINGS, CONSTRUCTED IN SYSTEMS OF SF (SLIM FORM),
PF (PANEL FORM) WITH VERTICAL AND X-SHAPED ASSEMBLED
CARBONIC LAMELLAS (STRIPES)
Georgi Dyankov Georgiev 1

Abstract
A brief characteristic of the defects on the tall buildings and of the seismic and affecting wind
forces is done. A decision of reconstruction antiseismic and wind reinforcement of the tall building,
constructed in systems SF (slim form) and PF (panel form) with vertical and X-shaped assembled
carbonic lamellas (stripes) is given.
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През периода на експлоатация някои високоетажни сгради, изпълнявани по системата
ПП (пълзящ кофраж) вследствие станали земетресения са показали дефекти.
Това от една страна се дължи както на несъвършенно изпълнение и качество на
строителните материали, така и на несъвършенствата на тогава действащите Правилници и
познаване на очакваните сеизмични въздействия от различни сеизмични огнища (наши и
такива извън територията на Р България). Особено чуствителни към сеизмичните
въздействия извън територията на Р България са високите сгради в различните населени
места. До населените места поради поглъщането от земните пластове на сеизмичните вълни
с по-високи честоти, обиковено достигат тези с по-ниски честоти, т.е. високо периодичните.
Поради увеличеното епицентрално разстояние достигащите (до населените места) високо
периодични сеизмични вълни имат квазисинусоидален характер.
Високите сгради, които са с по-високи периоди на собствени трептения се оказват найуязвими на достигащите до тях високо периодични сеизмични вълни. Могат да се посочат
следните примери.
1. Поведението на високоетажните сгради, изпълнявани по системата ПП (пълзящ
кофраж) след земетресението в района на Вранча 1977 г., Румъния
-

гр. София [ 16 ];

-

гр. Свищов [ 16 ];

2. Поведението на високоетажните (18 ет.) сгради, изпълнявани по системата ПП
(пълзящ кофраж) в гр. Бургас след земетресението в района на Вранча 1977 г.,
1989 г. [ 13,16 ], Румъния; в Турция – 2001 г.
Горе посочените високи сгради са изграждани през периода преди влизане в сила на
НПЗСЗР – 1987 г. [11].
Наред с това високите сгради, особено тези строени по Черноморското крайбрежие и в
райони с високи стойности на ветровото натоварване, включително динамината компонента,
се оказват силно уязвими. Освен това с оглед изменение климата на Земята, високите сгради
в такива райони могат да бъдат подлагани и на ураганни ветрове със значителни динамични
компоненти. Поетапното намаление на нормативните стойности на ветровото натоварване
или локализиране на по-високи стойности само за градове като Варна и Бургас [1,2,3,4,5,6,7],
без да се отчете, че те се превръщат вече в агломерации и мегаполиси по Черноморската
ивица (крайбрежие) определено не е в полза на сигурността !
Опитът с поведението на вече построените високи сгради през периода на тяхната
експлоатация и мерките които са се вземали за тяхното усилване и осигуряване от
получените повреди могат да се закючат в следните мероприятия.
1. Почистване на дефектиралите участъци, възстановяване на изкълчената и скъсана
армирпвка с нова такава и замонолитване със силен цименто – пясъчен разтвор.
Обработкване на образувалите се работни фуги (при с-мата ПК) и замонолитка. Тези
мероприятия са били основно прилаганите след земетресението през 1977 г. във
Вранча.
2. Цялостно антисеизмично осигуряване на висока сграда (18 +2 етажа) – бл. 81
кв. „Лазур” в гр. Бургас след земетресенията във Вранча – 1977 г. и 1989 г. [14]
Приложено е монолитно усилване на стоманобетонна контонструкция включващо:
- фундаментната плоча;
- вграждане на дублиращи стоманобетонни шайби;
- усилване главите на съществуващи стоманобетонни стени и оформянето им като
ст.б. шайби.
При този тип усилване е приложен принципът на „еднаквата якост”. Дублиращите
стоманобетонни шайби са изградени като плътни – за външните съществуващи само до 6 ет.
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ниво, а при вътрешните – до 9 ет. ниво, като над тези нива продължават само усилващи
вертикални стоманобетонни ивици до 18 ет. включително. Усилването главите на
съществуващите стоманобетонни стени и оформянето им като ст. б. шайби става чрез
изграждане на вертикални ст.б. ивици по цялата височина на сградата.
При този начин на усилване се увеличава коравината (динамичните характеристики ) и
якостните характеристики на конструкцията !
По предлагания начин за усилване с вертикални и Х – образно разположени карбонови
ленти, приципът е за повишаване якостните характеристики на кострукцията на сградата и
ограничаване на преместванията (общи хоризонтални и междуетажни). Съществени промени
в коравината на конструкцията на сградата не се очакват. Мероприятията по възстановяване
и усилване конструкцията на сградата са следните.
1. Идентифициране на повредените участъци. Сваляне на мазилката в тези участъци и
на повреденото бетонно покритие. Премахване на изкълчената (ако има такава) или
скъсана армировка и заваряване на нова такава. Почистване, обработка и
инжектиране на всички пукнатини с епоксидна или полиуретанова смола.
Доизграждане на стоманобетонното сечение чрез композитни материали. Като
такива може да се приложи цялата гама от тези на Sika.
2. Усилване на стоманобетонната конструкция.
2.1. Усилване (едностранно) на външните стоманобетонни шайби с:
– вертикални ивици от карбонори ленти в областта на главите им – фиг.1 за
нецентричен натиск, случай на голям ексцентрицитет;
– Х – образни ивици от карбонови ленти за поемане на срязващи усилия –
фиг.1.
2.2. Усилване (едностранно) на вътрешни стоманобетонни шайби (при етажните
площадки) с:
– вертикални ивици от карбонори ленти в областта на главите им – фиг.2 за
нецентричен натиск, случай на голям ексцентрицитет;
– вертикални ивици от карбонори ленти в областта на средните отвори на ст.б.
шайби – фиг. 2;
– хоризонтални ивици над отворите за врати – фиг.2 с:
– усилваща стъклена или карбонова тъкан – 2 пласта с широчина 60 см или,
– 2 ленти (ламели) от карбонови нишки.
2.3. Усилване на главите на вътрешни ст. б. шайби с вертикални ивици от карбонови
ленти (ламели) – фиг. 3.
За усилването на елементите на ст.б. конструкция на сградата могат да се прилага
системата за усилване с карбонови ленти и тъкани – Sika Carbodur. Преди полагането на
лентите (ламелите) и тъканите трябва задължително да се свали съществуващата мазилка и
топлоизолация (при външните ст.б. шайби) до бетон и бетоновите повърхности да се
обработят със съответните епоксидни китове от листата на Sika. Лентите могат да се
разположени не по-малко от 2 броя една до друга. За по-добро анкериране на лентите е
предвидено монтиране на осигурителни стом. шини (със стом. анкери – N10 – A-III),
анкерирани към ст. б. шайба със Sika Ancor Fix 2, 3, през разстояние по вертикалата – 30 –
50 см – фиг. 1, 2 и 3. След монтажа на карбоновите ленти и стом. шини , се извършва
обмазване с епоксиден грунд на Sika. Върху така монтираните усилващи ленти и тъкани
може да се полага външна топлоизолация, мазилки и др.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ, УЯКЧЕНИ
ПОСРЕДСТВОМ ВЛАКНЕСТО АРМИРАНИ ПОЛИМЕРИ ПО
МАКСИМАЛНИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
Марцин Горски 1, Рафал Крживон 2
Резюме
Материалите от влакнесто армирани полимери (ВАП) се използват вече почти 20
години в строителството главно за уякчаване на конструкции. Въпреки че това е една
разпространена система и за нея са създадени няколко нормативни документа,
проектирането на уякчаването с ВАП на стоманобетонни елементи все още е в процес на
обсъждане и развитие.
Авторите на тази работа участват в това обсъждане като предлагат набор от
инструменти, които улесняват обикновено прилаганите при проектирането процедури и в
същото време позволяват по-ефективното използване на потенциала на ВАП.
Преобладаващо е схващането, че явлението преразпределение на моментите трябва да
се пренебрегне при прилагане на уякчаване а ВАП поради характеристиките на крехък на
материал, притежавани от армиращите влакна. Всъщност, образуването на пластична става е
невъзможно, но пластичните свойства се дължат на напукването и деформациите при
разрушаване на стоманата.
В статията се представя модел, основан на подхода на променливата коравина, който
позволява да се анализира пластичното преразпределение. Решението се получава въз основа
на итеративни процедури. Пластичното завъртане би могло да се ограничи до началото
междинното отделяне на армировката в пукнатините или, ако е осигурено правилно
анкериране в краищата на ВАП, до разрушаването на бетона / разрушаването на ВАП.

DESIGNING OF RC BEAMS STRENGTHENED WITH FRP DUE
TO ULTIMATE AND SERVICE LIMIT STATES
Marcin Gorski 1, Rafal Krzywon 2
Summary
FRP materials are used in construction, mainly for strengthening of the structures, for almost
20 years. Although it is popular system and several normative documents were produced, the design
of the FRP strengthening for reinforced concrete elements is still being discussed and developed.
Authors of this paper take part in this dispute proposing set of tools facilitating usually used
design procedures, allowing at the same time more effective use of FRP potential.
Paper presents model based on variable stiffness approach, which allows analysis of plastic
redistribution. Solution is based on the iterative procedures. Plastic rotation could be limited to the
beginning of intermediate crack debonding or if proper anchorage is assured at the end of FRP
plates, to the crushing of concrete / rupture of FRP.
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1. Introduction
High strength and good rheological and durability properties not attainable for traditional
materials causes the growing popularity of composites. Additionally development of production
technique eliminate the last, cost barrier. Thanks to that, nowadays they could compete successively
with traditional, steel strengthening systems.
Technique of strengthening with FRP is utilized for almost 20 years. Since that time, several
countries prepared national standards regulating the design of FRP. From the other side those
international documents, created usually by scientists, are barely available for practicing engineers,
because of theoretical difficulties, incompatibility with national code regulations.
The existing design guidelines [1] tend to neglect phenomenon of moment redistribution
occurring in FRP strengthened structures. Brittle characteristic of FRP and its bond may cause
brittle failure of the member. That is the reason, why majority of guidelines propose the de-sign of
FRP structures not based on moment redistribution model. That restriction seems to be too
conservative, especially when NSM FRP or mechanical anchorage of FRP plates is used. Test
performed by El-Refaie et al. [2] Ashour et al [3] Liu [4] clearly showed that redistribution can
appear.
For not strengthened bar elements two approaches are most popular: one based on the model
using neutral axis depth factor obtained from empirical data, second – based on variable stiffness
model. Model which is considered as more reliable – variable (continuous) stiffness model allows
quantifying the redistribution in FRP strengthened beams at all stages of loading. Parameters of
factor model are determined mainly prior to failure.
Basing on FIB bulletin [1] and other Polish and international instructions [5, 6, 7, 8], authors
of this paper proposed simplified designing method for beams under flexure. Paper presents model
based on variable stiffness approach. Total rotation of the hinge, due to the failure of FRP
reinforcement, except stress-strain characteristics of the components (concrete, steel, FRP
composite), is calculated with consideration of cracking, steel yield and debonding of the laminate.
Solution is based on the procedure of iterative nature.
2. Bases of design of elements under flexure
Design of RC elements strengthened with FRP does not differ much from the design process
of traditional RC elements. All possible combinations of internal forces and schemes of destruction
should be analyzed. Except traditional strength relations designer has to consider additional
conditions related to bond behavior of strengthening with concrete surface. Except the adhesive
properties, concrete surface quality, its deterioration (corrosion, carbonatisation, etc) should be
taken into consideration. Strength of concrete and steel of existing structures shall be taken from
laboratory tests results due to rules of code. Shown below design proposals are valid under the
condition of fulfilling those demands.

Figure 1: Stress strain relations for: a) concrete, b) steel, c) FRP.
− Plane section remain plane after loading.
- 291 -

− All of the elements of cross-section placed in fibers equally distant from strain zero line
are deformed identically.
− The strain in steel and FRP reinforcement, whether in tension or compression, is the same
as in the surrounding concrete.
− Tension in the concrete is neglected.
− Idealization of concrete stress strain relationship is parabolic rectangular and maximum
concrete strain is equal 0,0035,
− The stresses in reinforcement and FRP are derived from linear dependence (fig.1).
− There are two failure models possible, concrete crushing and FRP debonding or rupture.
If the FRP reinforcement is applied to strengthening of existing elements, it is significant to
determine their technical condition. When that inspection will reveal bad condition of concrete
surface or advanced reinforcement corrosion it is necessary to precede strengthening by required
repair works.
3. ULS simplified designing
Reaching the failure corresponds to achieving by one of the strains ε c or ε f resistance value.
For concrete, as mentioned in figure 1, that maximum value is equal 0,0035. For FRP maximum
strain allowed by system supplier ε fu and debonding properties should be considered. Safety
coefficients permissible design strain of FRP reinforcement is equal (1):
ηε fu

ε fd = min  γ f
(1)
ε
 fdd
where: exposure coefficient η = 0,5÷0,95, material coefficient γ f = (1,2÷1,5).
Bond force could grow beyond the anchorage zone, between the cracks. Basing on Italian
experience [5] useful maximum force is about three times higher than reached at the end of
anchorage zone. That phenomenon could be expressed by multiplying the end anchor force by the
coefficient equal k cr = 3 . In accordance with Nidermeier’s expression [1] maximum strain of FRP
reinforcement equals:

ε fdd =

0,23k cr

γc

f ctk f ctm
tf Ef

≈

0,7

f ctk f ctm

γc

tf Ef

(2)

Typical failure strain of FRP reinforcement is equal beyond the 0,5÷0,8% and it is under steel
yielding capacity (above 10%). Such high steel strain usually allows the crushing of concrete in the
compression zone, even in case of relatively low reinforcement ratio and justifies use of rectangular
stress block simplification. Because of the significantly lower deformation during failure, FRP
reinforcement allows concrete crush only for adequately high reinforcement ratios, for other cases
parabolic stress strain relation should be used.

Fig.2. Cross section relationships for FRP strengthened members.
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Figure 2 shows strain and internal forces diagrams in cross section of beam strengthened with
FRP system. Strain ε 0 means the existing strain of concrete in the moment of strengthening the
deformed member during its earlier exploitation (for new members ε 0 = 0 ).
Equilibrium of strains and forces in the cross section will be ensured, when sum of
longitudinal forces:
αψ f cd bx = As1 f yd + A f E f ε f
(3)
and bending moments will stay equivalent.
M Sd ≤ M Rd = As1 f yd ( d − δ G x ) + A f E f ε f ( h − δ G x)
(4)
Plain section remain plain after loading, so the strain relationships has form:
h−x
ε f = εc
−ε0
(5)
x
where: As1 , A f - area of steel and FRP reinforcement, coefficient α = 0,85 .
When failure is followed by FRP rupture or debonding (usually IC debonding is dominant),
concrete stress block has parabolic-rectangular shape and coefficients ψ (describing its shape) and
δ G (location of resultant force) depend on the strain of extreme fiber of concrete ε c . That
dependence is given by the quadratic equation. Finally, in most cases, it means the necessity of
solution based on five equations with five unknowns. Solving process leads to the third degree
polynomial, what highly complicates calculations and makes them solvable only with the computer
assistance. Engineering practicability needs simplest tool.
Presented in this paper simplification is based on modified Chinese proposal [8]. In this
approach, shape coefficients ψ and δ G do not depend on the concrete strain ε c but on the ratio of
FRP strain. It helps to reduce the degree of polynomial which should be solved in the traditional
method. Shape coefficients should be calculated as:
ε fd + ε 0
ψ = 0,35 + 0,45
ε f ,cu + ε 0
for ε c < 0,0035
(6a)
ε fd + ε 0
ψ = 0,35 + 0,45
ε f ,cu + ε 0
ψ = 0,8
for ε c ≥ 0,0035
(6b)
δ G = 0,4
Appearing in formulas (6) FRP strain ε f ,cu is respond to theoretical situation of concrete
crush. It could be found with use of equation (3) and (5) and assumption (6b). After some
transformations of listed formulas height of compression zone could be computed from quadratic
equation:
α 0,8 f cd bx 2 − (As1 f yd − A f E f (ε 0 + ε cu ))x − A f E f ε cu h = 0
(7)
and FRP strain ε f ,cu from strain equilibrium:

ε f ,cu = ε cu

h−x
− ε0
x

(8)

Next step should lead to determining the real ψ and δ G values, what can be done using
equations (8). This time height of compression zone could be computed with assumption, that
maximum design strain ε fd will be reached by FRP reinforcement.

αψ f cd bx = As1 f yd + A f E f ε fd

(10)

Finally in accordance with a bending moment equilibrium (5), load capacity is equal:
M Rd = As1 f yd (d − δ G x ) + A f E f ε fd ( h − δ G x)

(11)
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4. SLS simplified designing

Ductility of RC members has significant role on behavior of all concrete elements. It affects
the deformation, enables gradual failure and moment redistribution. Formation of plastic hinge in
most cases raise the real load capacity of structure.
Brittle characteristic of FRP makes existing ductility approaches not adaptable. Assumption,
that failure occurs in the moment of concrete crush and usually is followed by steel yield cannot be
directly transferred. Brittle characteristic of FRP and debonding property limit the maximum strain
in the tension zone of section under the possible strain due to steel yield. In this case concrete crush
may not occur. However, the experimental studies performed by Liu [4] showed, that redistribution
can proceed also after the FRP rupture or debonding, but in authors opinion, because of its sudden
progress, it could be questionable, to take that phenomena into the consideration.
The ductility of concrete beam depends mainly on three factors:
− nonlinear stress – strain relationship of concrete,
− cracking of concrete
− steel plasticity.

Fig. 3. Moment – curvature relationship [6].
As shown in Figure 3, stiffness degradation could be approximated using four-linear
simplified model. First line represents the non-cracked stage. Increase of loads brings cracking of
the most strengthened zones (usually primarily over the supports). The post-cracking stiffness is
described by the second straight line. Further growth of loads causes yield of steel. As distinct from
traditional RC structures, when FRP is applied the value of post-yield flexural stiffness does not
decreases to zero, because of laminate strength, It limits plastic deformation possibilities. Post-yield
flexural stiffness depends on concrete and FRP properties and is described by the third line. Fourth
line represents the stage after FRP destruction (rupture or debonding) and can be compared to
behavior of not strengthened RC element. As mentioned in the introduction, in authors’ opinion,
sudden failure makes considering of the last stage questionable.
Pre-cracked stage

Fig. 4. Equilibrium of forces in RC beam section in pre-cracked stage.
Until the bending moment will not exceed the value of cracking moment M cr flexural
stiffness BI equals:
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BI = Ecm I I
(12)
Position of neutral axis for rectangular, bi-reinforced non-cracked section (fig. 3) could be
found from equation:
0,5bh 2 + (α e − 1)As1 d + α f A f h
xI =
(13)
bh + (α e − 1)As1 + α f A f
and consequently moment of inertia of non-cracked section:
3
bx I3 b(h − x I )
2
2
(14)
II =
+
+ (α e − 1)As1 (d − x I ) + α f A f (h − x I )
3
3
coefficients α e , α f are expressing the steel/concrete and FRP/concrete Young (elasticity)

modulus ratios.
Cracked stage
Value of cracking moment is given by formula:
M cr = f ctmWc
(15)
where Wc is concrete section modulus, area of steel and FRP reinforcement may be omitted.

Fig. 5. Equilibrium of forces in RC beam section in cracked stage.
For the triangular shape of concrete compressive zone, to avoid solving of trinomial equation
following parametric solution may be used to find height of compression zone:
(12)
xII = − D + D 2 + C
where C and D parameters are equal:
2α e As1d + 2α f A f h
(13)
C=
b
α A + α f Af
(14)
D = e s1
b
Moment of inertia of cracked section (Fig 5) is equal:
bxII3
2
2
(15)
I II =
+ α e As1 (d − xII ) + α f A f (h − xII )
3
And finally reduced by cracking stiffness (for M S ≥ M cr ):
Ecm I II
BII =
2
(16)
 M cr   I II 
1 − β1β 2 
 1 − 
II 
 M  
Yield stage
Commonly utilized triangular shape of concrete stress block in post-cracking stage cannot be
directly adopted. In this case, due to advance of strains nonlinear stress-strain block of concrete
compressive zone can be expected. Mentioned stress block can be described by use of coefficient
method described in point 3. Due to this method height of compression zone xsy could be
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approximately computed with assumption, that steel will reach the yield strain ε sy . In this case
force equilibrium (3) will take form:
αψ f c bx sy = As1 f sy + A f E f ε f ,sy
(17)
where FRP strain corresponding with steel yield is equal:
f sy h − x sy
ε f , sy =
(18)
E s d − x sy
Demanded value of yield moment, which determines the beginning of the yield stage could be
found from the flexure equilibrium:
M sy = As1 f sy ( d − δ G x sy ) + A f E f ε f , sy (h − δ G x sy )
(19)

Fig. 6. Equilibrium of forces in RC beam section in yield stage.
To avoid difficult and time consuming analysis of stiffness, real parabolic concrete
compressive block can be replaced by bilinear stress strain relationship, where concrete stress block
is divided into two zones (Fig. 6):
− triangular for ε c ≤ 0,00135 where Ec = Ecm ,
− constant, rectangular for ε c > 0,00135 where Ec = 0 .
Considering the zero value of elasticity in the rectangular zone, stiffness will depend only on the
depth of triangular part, which can be solved from formula:
0,00135(d − x sy )
χ=
≤ x sy
(20)
ε f , sy
consequently, moment of inertia of yield section:
bχ 3
2
(21)
I sy =
+ α f A f (h − χ )
3
and finally the stiffness reduced by cracking (for M ≥ M cr ):
Ecm I sy
Bsy =
2
(22)
M   I 
1 − β 2  cr  1 − sy 
II 
 M  
Brittle characteristic of concrete and FRP laminate limits the rotation ability of plastic hinge to
the load capacity of critical section. Value of M u could be determined using simplified method
presented in point 3.
Solution method
Continuous stiffness method require the analysis of stiffness degradation along whole
element. In practice analyzed beam could be divided into the finite group of segments, where value
of flexure is controlled during the calculations process. Stiffness of each segment depends on the

- 296 -

actual value of bending moment and may be assigned to the appropriate stage of presented threestage model. Of course iterative solution method should be used to get effect of moment
redistribution.
5. Conclusion

Authors of this paper undertook actions proposing description of complex RC-FRP element
behavior in post-elastic phase, when phenomenon of plastic hinge occurs. Proposed procedure
utilize the approach assuming variable stiffness. The solution bases on iterative procedure
considering changing strain and stress situation under increasing load.
Described method is oriented mainly for engineering use. Thanks to new relations describing
shape and centre of gravity of concrete compressed zone effective simplification of design
procedures has been achieved. Proposed relations remain valid on condition that strip end is
properly anchored, effect of CDC and PE debonding were neglected, what could be usually reached
by the use of additional shear reinforcement and/or by mechanical anchoring.
Model was verified by the comparison with the results of laboratory tests on moment
redistribution. Authors believe that proposed approach follows the guides of sustainable
development at the stage of structural analysis; by proposing methods allowing more effective
utilization of built-in materials, still providing acceptable and provable safety level. Finally it leads
to less material consuming, and less expensive solutions.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТОВЕ ПРОЕКТИРАНИ С ЕЛАСТОМЕРНО
ЛАГЕРУВАНЕ ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕТО НА БДС ENV 1998-2
Николай Янев 1
Резюме
Европейските стандарти за сеизмично осигуряване на мостове въвеждат изисквания
към коефициента на поведение (коефициент на реагиране) при използване на еластомерни
лагери. Тези изисквания не фигурират в нормативната база при която са проектирани
значителен брой изпълнени мостови съоръжения у нас, както и в последната й актуализация.
В зависимост от общата схема на лагеруване на връхната конструкция (могат да
участват и други типове лагери) и състоянието на конструктивните елементи, съобразяването
с Чл.4.1.6. (11) на БДС ENV 1998-2 води в общия случай до предписания за подмяна на
лагери и дилатационни фуги и усилване на устои и стълбове, отразени в част Б на
техническия паспорт, като неотложни мерки или като задължителни видове работи при
първия планов основен ремонт. Изпълнението на предписанията в този случай задължително
преминава през проектиране, което често е целесъобразно да има идейна фаза, включваща
технико-икономически анализ на алтернативни, реализуеми варианти.
На базата на конкретен пример, в доклада се анализира проектно решение, което в
много случаи е реализуемо и води до по добри технико-икономически показатели, свързани с
изпълнение изискванията на Чл.4.1.6. (11) на БДС ENV 1998-2.

RECONSTRUCTION OF ELASTOMER BEARINGS BRIDGES
DESIGNED BEFORE THE PUBLICATION OF THE BDS ENV 1998-2
Nikolay Ianev 1
Abstract
The earthquake resistance of bridges Eurocode provides specific requirements when
elastomer bearings are used. According these requirements the value of the behaviour factor have to
be extremely reduced (q=1). They have not been included in the Bulgarian seismic codes in the past
and so far.
During the upcoming observation and registration of bridges, the BDS ENV 1998-2, 4.1.6.
(11) should lead to quit severe prescriptions in part B of the passport, depending on the global
bearing system and the condition of the all relevant structural elements. They may concern
emergent or regular repairing procedure, included seismic protection system. The realization must
be preceded by the relevant design project. The cost–technical benefits analysis is very useful in the
preliminary design phases.
Based on particular project, some more global recommendation and specific solutions of the
problem concern has been made.
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I.

Общи бележки

Настоящият доклад е продължение на [1], където беше отделено внимание и на
значението на подбора на системата на лагеруване на връхната конструкция за сеизмичното
осигуряване на мостовите съоръжения. Фокуса е върху изискванията на Чл.4.1.6. (11) на [3],
свързани с прилагането на еластомерни лагери, които не фигурираха в действащия до скоро
[4]. Така например таблица № 2 на [4] предписваше еднакъв коефициент на реагиране R=
0.25 за всички „мостове и др. видове транспортни съоръжения” в т.ч. без значение от типа на
лагерите им. За съжаление при актуализирането на нормативната база [2] промяна е
направена само в размера на коефициента на реагиране (R = 0.4) без да се държи сметка за
каквито и да било различия в конструктивните решения. Този проблем щеше да бъде в
голяма степен теоретичен ако водеше до преосигуряване на съоръженията, но в случая с
еластомерните лагери това не е така, защото предписанията на [3] изискват R= 1.0, което
означава че в условията на изчислително сеизмично въздействие вероятно повечето от
изпълнените съоръжения, при съблюдаване само на [4], ще получат компрометиране на
еластомерни лагери и други конструктивни и/или не-конструктивни елементи (дилатационни
фуги и областите в които са захванати) в зависимост от конкретното проектно решение.
Трябва да се има предвид, че при високите категории строежи, каквито са много от
мостовете у нас, сеизмичното осигуряване би следвало да изключва не само разрушаването
на конструкцията, но също прекъсването на нормалната им експлоатация, поради значението
на пътя или ж.п. линия за засегнатите области, непосредствено след бедствия. Дискусията по
този въпрос е актуална не само защото не трябва да се чака проблема да се прояви „на
практика”, но защото подобни мостови съоръжения подлежат, съгласно [5] на техническа
паспортизация до края на тази година, ако попадат в първа категория строежи, или до края на
2010 година за втора категория. Липсата на единна позиция в колегията може да доведе до
различен „аршин” при паспортизирането, което освен технически проблеми може да
предизвика и административни противоречия, като големи разлики в обема на предписаните
основни ремонти в част ”Б” на техническите паспорти на две съоръжения с практически
еднакви технически условия, параметри и състояние, но паспортизирани от различни екипи.
Различията в стойността могат да се дължат разбира се не само в игнорирането на
проблема, но също и в начините за неговото преодоляване, поради което обсъждането в една
професионална аудитория на различни подходи и решения ще съдейства за практически
ориентираното им регламентиране. Следващото изложение подлага на обсъждане следната
тема от тази област.
II. Сеизмична защита при наличие на еластомерни лагери с недостатъчен
капацитет
Най-сигурния подход, особено за големи съоръжения върху пътни връзки от
първостепенно значение е проектирането и изпълнението на подходяща система за
сеизмична защита (ССЗ), включваща както мерки за сеизмична изолация, така и мерки за
десипиране на енергията. Мерките се реализират на база подходящо аранжирана комбинация
от еластомерни и подвижни лагери, демпфери и дилатационни фуги. Тясната зависимост на
проекта на ССЗ от фирмените параметри на тези специализирани устройства, правят
целесъобразно възлагането му на техния производител, както това е направено за мостовите
съоръжения в Словения и Турция описани в [7].
Съществените разлики между предходната и бъдещата нормативна база в областта на
мостовете у нас вероятно ще породи необходимост от проекти за ССЗ на значителен брой
съществуващи мостови съоръжения. Степенуването им по важност и финансовите
възможности, ще наложат мобилизиране на инженерната колегия у нас в търсене на
алтернативни решения и натрупване на опит не само в проектирането но така също в
реализацията на аксесоари от типа описан в предишния параграф.
Схемите показани на фиг.1 е фиг.2 по долу са базирани на конкретно проектно решение
[6] което цели създаване на ССЗ условно наречена контролиран контакт между връхна
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конструкция и устой в условията на изчислително сеизмично въздействие (ИСВ). Целта в
[6] е да бъдат изпълнени изискванията на Чл.4.1.6. (11) на БДС ENV 1998-2 без да се налага
подмяна на съществуващите еластомерни лагери и доставка на дилатационна фуга с поголями параметри, но подходът е с по-широка приложимост и възможности.
На фиг.1 е показан, схематично, краен стълб с еластомерни лагери и устой на мост на
етапа на реконструкция за създаване на контролирания контакт, упоменат по-горе. Без
описаните мерки, при увеличаване на коефициента на реагиране от 0.25 на 1.0,
преместванията на връхната конструкция в тази зона ∆+X, ∆-X, ∆+Y и ∆-Y ще надхвърлят
значително максимално допустимата „еластична” деформация ∆Lmax на съществуващия
еластомерен лагер „6” , поради което той няма да може да осигури взаимодействието между
връхната конструкция и стълба в условията на ИСВ. В общия случай това налага подмяната
на съществуващия лагер с друг, притежаващ съответни параметри (обикновено се налага
анкериран вариант), ако се произвеждат такива и подмяната е технически реализуема.
Увеличените премествания в общия случай налагат подмяна и на дилатационната фуга „7” ,
както и увеличаване на разстоянието между челото на връхната конструкция и
гардбаластовата стена ∆FO. Създаването на контролиран контакт чрез вграждането на
ограничително устройство наричано за краткост „стопер”, цели избягване на тези подмени,
при относително по-малки технологични проблеми и размер на инвестицията.

1.Стопер – част устой
2. Стопер част връхна конструкция
3. Зона на реконструкция – връхна конструкция
4. Зона на реконструкция – устой
5. Незасегната зона от връхна конструкция или устой
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6. Еластомерен лагер
7. Дилатационна фуга
8. Фусове и/или анкери
9. Армировка в зоните на
реконструкция
10. Котви на напрегателна
армировка

Основните компоненти на стопера „1” и „2”, са фиксирани съответно към устоя и
връхната конструкция. Взаимното им разположение в момента на монтажа (фиг.1а) трябва да
отчете моментното деформирано състояние на лагерите ∆OX и ∆OY, дължащо се на
моментната температура и степен на проява на съсъхване и пълзене. Това позволява да се
използват максимално възможностите на съществуващите лагери чрез допускане на
свободното им преместване във всички направления ∆+X, ∆-X, ∆+Y и ∆-Y, които не надхвърлят
фирмените ограничения. В тези граници конструкцията ще продължи да работи по начина
заложен в първоначалния проект, както за температура, спирателни сили, съсъхване и
пълзене, така и за известен етап от изчислителното сеизмично събитие или сеизмични
събития от по ниска степен.
На фиг.1б е илюстриран случая, когато сеизмичното събитие води до премествания в
еластомерните лагери, които са по-големи от допустимите за тях. Тогава двете части на
стопера „1” и „2” влизат в контакт по между си, като блокират последващите деформации на
лагера и взаимното положение ∆F+X между връхна конструкция и гардбаластова стена
(устой). В тази фаза на ИСВ, връхната конструкция започва да „работи” съвместно със зона
„4”, която е част от устоя, а лагерите „6” и фугата „7” остават защитени, с което се избягва
подмяната им, дори след ИСВ. Тава проектно решение попада в случаите на Чл.7.7.2. (2) на
[3], където възможностите са две в зависимост от съотношението на реакцията в стопера
„1”+”2” при която елементите му достигат граница на провлачане и реакцията с която лагера
„6” участва в сеизмичната защита. В случай, че се налага първата да надхвърли 40% от
втората зоните на реконструкция („4” и „3”) и зоните „5” се изчисляват на база реакцията в
стопера при която той достига граница на провлачане. Това в повечето случаи налага
усилване на тези зони, чрез промяна на геометрията, където е възможно, както е при зона „4”
на фиг.1 и чрез начина на армиране „9”. В конкретния случай се разбиват и възстановяват
части от гардбаластовата стена и замонолитката на блоккотвите на връхната конструкция,
като армировката „9” се свързва към „стария бетон” „5”, чрез запазени фусове „8” или
подходящи анкери, реализирани при реконструкцията.
Технологията за реализиране на така описаната ССЗ може да бъде обобщена, както
следва:
1. След уточняване на размерите „на място” се пристъпва към изработка в
специализирана работилница до монтажни фрагменти от типа показан на фиг.2 и Фиг.3.

Фиг. 2 (Стопер – част връхна конструкция)
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Фиг.3 (Стопер – част устой)
2. Монтажните фрагменти се транспортират до обекта, позиционират с кран и
фиксират в кофражните форми преди изпълнение на армировката „9” от фиг.1.
3. На етапа на монтиране се извършва регулирането, което може да се стане чрез
добавяне/отнемане на планки от твърдо олово. При екстремални температури, през
експлотационния период, е целесъобразно измерване на отстоянията в стоперите и
извършване на окончателно регулиране.
4. След ИСВ конструкцията на стоперите, показана на фиг.2 и фиг.3 дава възможност
за евентуален ремонт без особено трудни технологични процедури. Това е заложено в
захващането на Позиция № 3 основно чрез болтови връзки и конструкцията на Позиция № 1
която също позволява частична подмяна и връзка чрез заварка.
III. Технико-икономически параметри и насоки за развитие
Така описаното проектно решение предвижда основните „гредови” елементи, болтови
и заваръчни връзки в стоперното устройство да се изчисляват така, че да работят при ИСВ с
напрежения равни на границата на провлачане на стоманата, което не изключва тяхното
деформиране и дори частично разрушаване. Това заедно с подходящия подбор на материала
увеличава десипирането на енергията и дава основание изчислителния модел във фазата на
„контролирания контакт” да се третира, условно казано с „нормален коефициент на
реагиране”. „Насочване” на необратимите деформации към подменяеми елементи на
стоперите, води до защита на скъпоструващи и важни за непрекъснатата експлоатация на
съоръжението елементи като: неопренови лагери, дилатационни фуги, гард-баластови стени
и др. и от там до технико-икономически предимства. Оценявайки мащаба на разходите в
случая разгледан на фиг.1, може да се каже, че за пътен надлез с непрекъсната
предварително-напрегната стоманобетонова конструкция, дълга около триста метра са
необходими около десет тона конструктивната стомана с добри десипативни показатели. В
рамките на технико-икономическия анализ, в общия случай, трябва да се съпоставят
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разходите за изработката и монтажа на съответния брой детайли, от типа показан на фиг.2 и
фиг.3, с разходите за подмяна на еластомерните лагери и дилатационните фуги, с нови
притежаващи по – големи възможности.
В заключение могат да бъдат посочени следните насоки за развитие, които биха
осигурили условия за по широка приложимост на изложеното по-горе:
При не-напрегнати конструкции, лагерувани върху площадка към самия устой,
подобно решение вероятно ще изглежда различно, а в някои случаи може би
невъзможно. Най-вероятно част „2” на стопера ще трябва да се изнесе след
крайната „над-лагерна диафрагма”, в пространството между две съседни надлъжни
греди, което ще доведе, както до съществени разлики в конструирането на
стопера, така и в необходимите зони на реконструкция („3” и „4” на фиг.1).
Липсват специални нормативни указания за реконструкция на мостове, както в [4] с
актуализацията им [2], така и в [3]. На този етап, в някои отношения, една такава
празнина би могла да бъде компенсирана от [8], които са насочени към обследване
и рехабилитация на сгради. Логично е голяма част от съдържанието на последните
норми да е приложимо и при реконструкцията на мостовите съоръжения, но тъй
като става въпрос за нормативна база е необходимо регламентиране на ползването.
Като пример може да се приведат указанията които [8] дава в случаите, когато при
оценката на сеизмичната осигуреност на сградата не се разполага с пълна
екзекутивна документация.
Специфичните проблеми на мостовите съоръжения у нас изградени при условията
на предходна нормативна база могат да бъдат регламентирани в едно национално
приложение, каквото допуска [3]. Сложния характер на поведението на мостовите
конструкции (двата етапа, описани по горе – преди и след контакта) в условията на
сеизмични въздействия, правят целесъобразно провеждането на целенасочени
изчислителни и експериментални изследвания, които след съответни натрупвания
да доведат до подходящо упростяване на методите за изчисление. Целта е в
приемливи от гледна точа на практиката срокове да могат да бъдат предлагани
сигурни и едновременно икономични решения на проблема. Подобен ефект е не
по-малко важен и за процеса на обследване и паспортизиране където съществено
значение имат, както качеството на изводите и предписанията, така и разходите за
тяхното аргументиране и доказване, които са за сметка на собственика.
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КАПАЦИТЕТИ НА ЪГЛИ НА ЗАВЪРТАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ
ЕЛЕМЕНТИ ПРИ НЕЛИНЕЙНО СЕИЗМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Никола Игнатиев 1, Дария Михалева 2, Иван Павлов 3

Резюме
Капацитетите на ъглите на завъртане на стоманобетонните елементи са съществени при
прилагане на статичен и динамичен сеизмичен анализ. В настоящият доклад са
систематизирани резултатите от параметрични изследвания на капацитетите на ъглите на
завъртане (тотален и при провлачане), съгласно EN 1998-3:2005, в зависимост от: (1) –
якости на бетон и армировка; (2) – относителен отвор на срязване; (3) – нормализирана
нормална сила; (4) – коефициенти на армиране на надлъжна и напречна армировка; (5) –
коефициент на ефективно ограничение.

CHORD ROTATION CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE
ELEMENTS AT NONLINEAR SEISMIC BEHAVIOUR
Nicola Ignatiev 1, Dariya Mihaleva 2, Ivan Pavlov 3

Summary
Chord rotation capacities are essential for implementation of static or dynamic seismic
analysis of reinforced concrete structures. The present paper summarizes the results of parametric
studies on chord rotation capacities (total and at yielding), according to EN 1998-3:2005, depending
on: (1) – strength of concrete and reinforcement; (2) – moment to shear ratio, (3) – normalized
compression factor; (4) – ratio of longitudinal and transverse reinforcement; (5) – confinement
effectiveness factor.
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Увод
Напоследък в строителната практика се прилагат все по-сложни конструктивни
системи, за които се налага сеизмична оценка или осигуряване с по-усъвършенствани методи
на анализ и детайлиране. Това се отнася както за оценка и реконструкция на съществуващи
сгради, така и за проектиране на нови конструкции.
При прилагане на нелинеен анализ, най-често нелинеен статичен анализ (Pushover
analysis), са необходими основни параметри, каквито са тоталните ъгли на завъртане на
хордите на елементи (еластични и пластични) θum и ъглите на завъртане при провлачане θy.
Тези основни параметри позволяват да се определят: гранични деформируемости, степени и
начини на пластифициране, коефициенти на дуктилност и поведение и др.
Капацитети на ъгли на завъртане
Определянето на стойностите на капацитетите на ъглите на завъртане на
стоманобетонни елементи: греди, колони и шайби са сложна задача поради високото
напрегнато и деформирано състояние при нелинейно поведение на бетона и пластифициране
на армировката при сеизмично въздействие. Основни приноси върху стойностите на ъглите
на завъртане оказват физичните и геометричните параметри на бетона и армировката и вида
на конструктивните елементи и натоварването. В Еврокод 8 – EN 1998-3: 2005 [1] са приети
следните методи за определяне на капацитетите на ъглите на завъртане:
1. Капацитет на тотален ъгъл на завъртане (еластичнo и пластичнo) θum
Този капацитет може да се определи със следните два метода:
– Първи: директен метод, при който на базата на резултати основно от
експериментални изследвания са съставени емпирични зависимости за определяне
на тоталния ъгъл на завъртане. Основните участващи параметри са: класове на
бетона и армировката, проценти на надлъжно и напречно армиране, нормализирана
нормална сила, отвор на срязване, разстояние между стремената, диаметри на
армировката, ефективност на напречно армиране и др.
– Втори: метод, при който тоталния ъгъл на завъртане се определя чрез
произведението на кривината на пластифициране с дължината на пластифициране.
Сравнения между експериментални резултати и аналитични изследвания [2] показват,
че първият директен метод за определяне на тоталния ъгъл на завъртане дава по-правилни
резултати отколкото метода с използване на дължината на пластичната става. Поради това в
настоящите параметрични изследвания е приложен първият метод с използване на
зависимостта [1]:
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2. Капацитет на ъгъл на завъртане при пластифициране (провлачане) θy
Ъгълът на завъртане при пластифициране θy се определя със зависимостта, в която се
прилага изцяло кривината при пластифициране φ y (при провлачане). Използва се следния
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Кривината при провлачане може да се определи със зависимостта:
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3. Означения и варирани параметри
В горните зависимости са приети следните означения и варирани стойности на
изчислителните параметри:
f y - изчислителна граница на провлачане на надлъжна армировка (клас В500С);

f yw - изчислителна граница на провлачане на напречна армировка (клас В400С);

γ s - частен коефициент на сигурност на армировка, γ s = 1,15 (за сеизмична ситуация);
f c - изчислителна якост на натиск на бетона (класове C16/20, C20/25 и C25/30);
γ c - частен коефициент на сигурност на бетона, γ c = 1,5 (за сеизмична ситуация);
γ el - коефициент на усилен елемент, γ el = 1,0 ;
CF - доверителен коефициент, CF=1, 0;
b , h - ширина и височина на напречното сечение, приети сечения: за греди: 25/50,
30/70 и 35/100 [cm]; за колони: 25/25, 45/45 и 65/65 [cm];
sh - разстояние между стремената, sh = 10 cm и sh = 15 cm ;
Lv / h = M / V .h - относителен отвор на срязване, Lv / h = 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ;
ν = N / bhf c - нормализирана нормална сила, ν = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5 ;
ω ' / ω - отношение на механичните коефициенти на армиране на натисковата към
опънната армировка, ω ' / ω = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0;
ρ d - коефициент на армиране на диагонална армировка (не се предвижда);
b0 , h0 - размери на ограниченото ядро на сечението (до оста на стреме);
bi - осово разстояние между надлъжните пръти, напречно ограничени от стремена или
напречни връзки, bi = 20 cm ;
ρ sx = Asx / b.sh - коефициент на армиране на напречната армировка, успоредна на
направление „x” на натоварването, приетите стойности са посочени в долната табл. 1.

Табл.1
Сечение
Сечение
ρsx [%]
ρsx [%]
колони
греди
sh=10cm
sh=15cm
sh=10cm
sh=15cm
[сm]
[сm]
0.27 0.40 0.63 0.19 0.27 0.42
0.27 0.40 0.63 0.18 0.27 0.42
25/25
25/50
0.30 0.45 0.70 0.20 0.30 0.47
0.22 0.34 0.52 0.15 0.22 0.35
45/45
30/70
0.31 0.46 0.72 0.20 0.31 0.78
65/65
35/100 0.19 0.29 0.45 0.13 0.19 0.30
Анализ на резултатите от параметричните изследвания
1. Капацитет на тотален ъгъл на завъртане (еластичнo и пластичнo) θum
Функцията на зависимостта за определяне на капацитета на тоталния ъгъл на завъртане
θum е сложна, поради наличието на много параметри, които са свързани помежду си с
разнородни степенни функции. Типичен пример е участието на fc във функциите ( f c )0.225 и

(αρ

f

/f

)

25 sx yw c . По подробно може да се систематизира влиянието на отделните параметри
както следва:
1.1. Колони
1.1.1. Изчислителна якост на класовете бетон (fc)
При колоните влянието на класа на бетона е изразено чрез коефициента k. Видно от
приложените табл. 2 и фиг.1, класът на бетона оказва общо влияние от 1% до 6,5%. Това се

(αρ

)

дължи на комбинацията на двете функции ( f c )0.225 и 25 sx yw c , от които едната е
нарастваща, а другата намаляваща с общ неутрализиращ ефект. Класът на бетона оказва най- 306 f

/f

малко влияние върху тоталния ъгъл на завъртане θum при минимални стойности на
коефициентите на напречно ограничение ( α ) и напречно армиране ( ρ sx ).
Табл. 2
Сечение
[cm]

α

25/25

0.181

45/45

0.507

65/65

0.651

ρsx

C16/20

[%]

C25/30

к

Cw

C16/20

C25/30

θum [rad]

к.θum [rad]

θum [rad]

0.27

1.034

1.025

1.065

0.0183

0.0195

0.0194

0.63

1.083

1.060

1.051

0.0191

0.0201

0.0201

0.30

1.110

1.079

1.044

0.0196

0.0205

0.0205

0.70

1.281

1.197

1.004

0.0226

0.0227

0.0227

0.31

1.150

1.107

1.034

0.0203

0.0210

0.0210

0.72

1.391

1.271

0.982

0.0245

0.0240

0.0241

1.1.2. Относителен отвор на срязване (Lv/h)
При нарастване на относителния отвор на срязване Lv/h от 1 до 6 тоталния ъгъл на
завъртане нараства до 88%, при всички изследвани напречни сечения и класове бетон, видно
от фиг. 2.
1.1.3. Нормализирана нормална сила (ν)
При нарастване на нормализираната нормална сила ν от 0,10 до 0,50 тоталния ъгъл на
завъртане намалява до 38%, при всички изследвани напречни сечения и класове бетон,
видно от фиг. 3.
1.1.4. Коефициент на напречно ограничение със стремена (Cw)
Коефициентът на напречно ограничение със стремена Cw е изразен с функцията

(αρ

f

/f

)

25 sx yw c . При нарастване на коефициента Cw от 1,034 до 1,391 тоталният ъгъл на
завъртане се увеличава с 35%. Максимален ъгъл на завъртане се получава при най-висока
стойност на коефициента на напречно ограничение Cw и най-нисък клас бетон С16/20.
Повишаването на процента на напречно армиране ρ sx от 0,27 до 0,63, при коефициент на
ефективно ограничение α = 0.181 , води до нарастване на коефициента на напречно
ограничение, съответно от 1,034 до 1,083 т.е. с 5%. При по-висок коефициент на ефективно
ограничение α = 0.651 (по-големи напречни сечения) с повишаване на процента на
напречно армиране ρ sx от 0,31 до 0,72 се получава нарастване на коефициента на напречно
ограничение, съответно от 1,150 до 1,391 т.е. с 20%. По подробните резултати са
представени в табл. 2 и фиг. 4, 5, 6 и 7.
1.2. Греди
1.2.1. Изчислителна якост на класовете бетон (fc)
Аналогично на колоните влиянието на класа на бетона е изразено чрез коефициента k.
Приложените табл. 3 и фиг. 9 показват, че класът на бетона оказва общо влияние от 4% до
6% върху тоталния ъгъл на завъртане.
1.2.2. Относителен отвор на срязване (Lv/h)
При нарастване на относителния отвор на срязване Lv/h от 1 до 6 тоталния ъгъл на
завъртане нараства до 88%, при всички изследвани напречни сечения и класове бетон, видно
от фиг. 10.
1.2.3. Отношение механичен коефициент на натискова към опънна армировка
(ω’/ω)
При нарастване на отношението механичен коефициент на натискова към опънна
армировка (ω’/ω) от 0,20 до 1,00 тоталния ъгъл на завъртане се увеличава до 44%, при
всички изследвани напречни сечения и класове бетон, видно от фиг. 11.
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Табл. 3
Сечение
[cm]

α

25/50

0.285

30/70

35/100

0.296

0.408

ρsx

C16/20

[%]

C25/30

к

Cw

C16/20

C25/30

θum [rad]

к.θum [rad]

θum [rad]

0.27

1.054

1.039

1.059

0.0146

0.0155

0.0155

0.63

1.134

1.095

1.038

0.0157

0.0163

0.0163

0.22

1.047

1.034

1.061

0.0146

0.0155

0.0155

0.52

1.115

1.082

1.043

0.0158

0.0165

0.0164

0.19

1.056

1.040

1.059

0.0150

0.0159

0.0157

0.45

1.137

1.098

1.037

0.0166

0.0172

0.0170

1.2.4. Коефициент на напречно ограничение със стремена (Cw)
Коефициентът на напречно ограничение със стремена Cw нараства от 1,054 до 1,137,
при което тоталния ъгъл на завъртане се увеличава с 10%. Максимален ъгъл на завъртане се
получава при най-висока стойност на коефициента на напречно ограничение Cw и най-нисък
клас бетон С16/20. Повишаването на процента на напречно армиране ρ sx , при коефициент
на ефективно ограничение α = 0.285 , води до нарастване на коефициента на напречно
ограничение с 7,5%. Подробни резултати са представени в табл. 3 и фиг. 12, 13, 14 и 15.
2. Капацитет на ъгъл завъртане при пластифициране (провлачане) θy
При определяне на ъгъла на завъртане при пластифициране θy е изследвано влиянието
на основните параметри: относителен отвор на срязване Lv/h; кривина при пластифициране
φy и класа на бетона. Изследванията са извършени за колони и греди с диаметър на
надлъжната армировка равен на 14 mm. Частични резултати са представени на фиг. 8 и 16.
Заключение
От проведените параметрични изследвания, в обхвата на най-често прилаганите
геометрични и физични характеристики на стоманобетонни колони и греди може да се
направят следните общи изводи:
1. Капацитетите на тоталния ъгъл на завъртане θum при колони и греди, следват една и
съща тенденция на развитие. При това в границите на изследваните параметри:
– значително нарастване на тоталния ъгъл на завъртане θum до 88% се получава при
увеличение на отвора на срязване Lv/h;
– при греди нарастване на тоталния ъгъл на завъртане θum до 44% се получава при
увеличение на отношението механичен коефициент на натискова към опънна
армировка (ω’/ω);
– при колони намаление на тоталния ъгъл на завъртане θum до 38% се получава при
нарастване на нормализираната нормална сила ν;
– нарастване на тоталния ъгъл на завъртане θum до 20% за колони и до 10% за греди
се получава при нарастване на процента на напречно армиране ρsx;
– незначително влияние върху големината на тоталния ъгъл на завъртане θum оказва
класа на бетона, между класове бетони C16/20 и С25/30 разликата е до 6%.
2. Влиянието на параметрите относителен отвор на срязване Lv/h, кривина при
пластифициране φy и класа на бетона върху големината на ъгъла на завъртане при
провлачане θy има един и същ характер при греди и колони, както следва:
– значително нарастване на ъгъла на завъртане при провлачане θy до 70% при колони
и 80% при греди се получава при нарастване на отвора на срязване Lv/h;
– намаление на ъгъла на завъртане при провлачане θy до 30% при колони и 10% при
греди се получава при намаляване на кривината при пластифициране φy;
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незначително влияние върху големината на ъгъл на завъртане при провлачане θy
оказва класа на бетона, между класове бетони C16/20 и С25/30 разликата е до 3%.

–
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Фигури за капацитети на ъгли на завъртане на колони
Коефициент Сw за колона
Коефициент k за колона при sh=10cm

при бетон клас С16/20 и sh=10cm

1.100

1.500

k

25/25cm
45/45cm

Cw

1.400
1.050

65/65cm

1.000

25/25cm
45/45cm
65/65cm

1.300
1.200
1.100
1.000

0.950
ρsx,min

ρsx,m

ρsx,min

ρsx,max

ρsx,m

ρsx

ρsx

Фиг.5

Граничен ъгъл на завъртане θum за колона

Коефициент Сw за колона

с напречно сечение 25/25сm при νm=0,3; ρsx,m=0,40%

при бетон клас С20/25 и sh=10cm

0.030
0.028
0.026
0.024
0.022
0.020
0.018
0.016
0.014
0.012

1.350
1.300
C16/20
C20/25
C25/30

1

2

3

4

5

1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000

Cw

θum [rad]

Фиг.1

25/25cm
45/45cm
65/65cm

ρsx,min

6

ρsx,m

Фиг.2

Фиг.6

Граничен ъгъл на завъртане θum за колона

Коефициент Сw за колона

с напречно сечение 25/25сm при (Lv/h)m=3; ρsx,m=0,40%

при бетон клас С25/30 и sh=10cm

0.031
0.029
0.027
0.025
0.023
0.021
0.019
0.017
0.015

1.300
1.250

C16/20
C20/25
C25/30

Cw

θum [rad]

ρsx,max

ρsx

Lv/h

1.200

25/25cm

1.150

45/45cm

1.100

65/65cm

1.050
1.000

0.10

0.20

0.30

0.40

ρsx,min

0.50

ρsx,m

ρsx,max

ρsx

ν

Фиг.3

Фиг.7

Коефициент Сw за колона

Пластичен ъгъл на завъртане

при бетон клас С20/25 и sh=10cm

θy при бетон клас С16/20

0.015

1.350
1.250

ρsx,min
ρsx,m
ρsx,max

1.200
1.150
1.100

θy [rad]

1.300

Cw

ρsx,max

25/25cm
45/45cm
65/65cm

0.010
0.005
0.000

1.050
1.000
0.181

0.507

1

0.651

2

3

4

Lv/h

α

Фиг.4

Фиг.8
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5

6

Фигури за капацитети на ъгли на завъртане на греди
Коефициент Сw за греди
Коефициент K за греди при sh=10cm

при бетон клас С16/20 и sh=10cm

1.080

1.160
1.140
25/50cm

1.120
1.100

30/70cm

1.040

35/100cm
1.020

Cw

K

1.060

1.040
1.020

1.000
ρsx,min

ρsx,m

25/50cm
30/70cm
35/100cm

1.080
1.060

ρsx,max

ρsx,min

ρsx

ρsx,m

ρsx,max

ρsx [%]

Фиг.9

Фиг.13

Граничен ъгъл на завъртане θum за греда

Коефициент Сw за греди

с напречно сечение 25/50сm при (ω'/ω)m=0,6; ρsx,m=0,40%

при бетон клас С20/25 и sh=10cm
1.140

0.040

1.120

C16/20
C20/25
C25/30

0.030
0.025

1.100

Cw

θum [rad]

0.035

25/50cm
30/70cm
35/100cm

1.080
1.060
1.040

0.020

1.020

0.015
1

2

3

4

5

ρsx,min

6

ρsx,m

ρsx [%]

Lv/h

Фиг.10

Фиг.14

Граничен ъгъл на завъртане θum за греда

Коефициент Сw за греди

с напречно сечение 25/50сm при (Lv/h)m=3; ρsx,m=0,40%

при бетон клас С25/30 и sh=10cm
1.120

0.034
0.032

1.100

0.030

C16/20

0.028

C20/25

0.026

C25/30

0.024
0.022

25/50cm
30/70cm
35/100cm

1.080
Cw

θum [rad]

ρsx,max

1.060
1.040
1.020

0.020
0.20

0.40

0.60

0.80

ρsx,min

1.00

ρsx,m

ρsx,max

ρsx [%]

ω'/ω

Фиг.11

Фиг.15

Коефициент Сw за греда

Пластичен ъгъл на завъртане θy при бетон клас С16/20

при бетон клас С20/25 и sh=10cm

0.015

1.140
1.100

ρsx,min
ρsx,m
ρsx,max

Cw

1.080
1.060

θy [rad]

1.120

25/50cm
30/70cm
35/100cm

0.010
0.005

1.040

0.000

1.020
1.000
0.285

0.296

1

0.408

2

3

4

Lv/h

α

Фиг.12

Фиг.16
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИСОКОЯКОСТНИ СТОМАНИ И РЕГУЛИРАНЕ
НА НАПРЕЖЕНИЕТО ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И УЯКЧАВАНЕ
НА МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ
Владимир М. Картополцев 1, Андрей В. Картополцев 2
Резюме
Съществуващата практика за инспектиране и изпитване показва, че горното строене на
мостовите конструкции трябва да се реконструира или уякчава поради повишената
интензивност на трафика и наличието на свръх-натоварени тежки превозни средства по
пътищата, както и поради реологичните промени във физико-механичните свойства на
материалите на носещите елементи.
Разглежда се поведението на една стоманобетонна греда на горното строене, която се
реконструира и заздравява посредством двойно-стоманена конфигурация на сечението и
регулиране на напреженията чрез модифициране на нормалните напрежения. Предложено е
едно разбираемо изчисляване на двойно-стоманените греди, комбинирани със
стоманобетонна плоча, които подлежат на реконструкция и заздравяване, чрез незначителни
допълнения съгласно теорията за малките ударни пластични деформации.

APPLICATION OF HIGH-STRENGTH STEELS AND PRESSURE
REGULATION WHILE BRIDGE SUPERSTRUCTURES BEING
RECONSTRUCTED AND STRENGTHENED
Vladimir M. Kartopoltsev 1, Andrey V. Kartopoltsev 2
Abstract
The practice of examination and testing of metal bridges shows that in most cases it is costeffective to reconstruct and strengthen superstructures in operation rather than to construct new
bridges. The application of the theory of elastoplastic deformation of steel and concrete in bi-steel
arrangements of section proves the comprehensive approach to artificial pressure regulation to be
efficient. These facts enable to transform mono-steel girders into bi-steel, and simultaneously to
modify normal pressure diagrams in accord with the length of the superstructure.
Key words: bi-steel section, pressure regulation, elastoplastic deformation, high-strength
steels, bridge reconstruction, girder strengthening.
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A long practice of examination and testing of metal bridges has showed that in most cases the
increase in traffic intensity on highways and rheological changes of mechanical and physical
properties of the superstructure load-bearing elements lead to a reconstruction or strengthening of
the existing superstructure rather than to the construction of new bridges.
At present, practical problems of reconstruction and strengthening should be connected with
economic and calculation-and-design aspects by means of application of the theory of elastoplastic
deformation of steel in girder section of load-bearing elements, with a wide application of modern
types of ruggedized and high-strength steels, based on the principle of forming the bi-steel (hybrid)
structures with proved efficiency [1]. The integrated method of strengthening (bi-steel section +
pressure regulation) allows saving from 10% to 40% of steel (depending on the bridge system) at a
minimal expenditure of material, funds, and time.
In particular, for steel-reinforced concrete bridges with plate load-bearing girders, an artificial
transformation of the cross-section mono-steel form into a bi-steel one and the application of highsteel plates contribute to a full use of steel wall strength, and also of steel flanges strength if the
regulation is applied.
However, this can lead to desired results only when pressure regulation is applied to a
structure with optimal parameters, whose purpose depends on the ratio С =

σ тп
, which is to be in
σ т. ст

the range of 1.8–1.9.
Theoretical calculations show that the application of pressure regulation in the bi-steel girders
will be the most efficient if sections are arranged in the following way:
1. Flanges of high-strength steel with σT = 73 – 80 kg/mm2, vertical steel wall with σT = 40 –
45 kg/mm2.
2. Flanges of high-strength steel with σT = 35 – 40 kg/mm2, steel wall with σT = 24 – 30
kg/mm2.
One of the methods for pressure regulation is the method of modifying the diagrams by means
of distributing the internal pressures through conjugation of the prestressed elements (similarly to
Grat girder). To estimate the necessary value of prestress in the girder the following formula is
used:

U p = U + U п − U ст + f ,

(1)

where U p is the final pressure intended to be obtained in the girder involved;
U – pressure from design loads;
U ст – pressure in the wall (shear pressure);

U п – girder pressure;
f = 1 − 2% – pressure loss while the girder is divided into blocks.

Therefore, by applying stressed girders, it is possible to save about 20-25% of metal and to
decrease the cost by 20%.
However, this method of pressure regulation, if effected on a factory basis, is feasible for
manufacture of bi-steel girders for small spans. The application is possible only for elements of
girder grillage on a bridge roadway.
For main girders of the bridge superstructures of bi-steel and bi-steel reinforced concrete
structures, it is possible to apply regulation methods widely used in the process of span erection.
It is necessary to solve a number of theoretical questions with regard to pressure regulation
application in bi-steel and bi-steel reinforced concrete girders.
First of all, there is a question of length distribution of the system of bi-steel and normal
sections in accord with elements diagram, caused by pressure regulation.
Another important matter is to solve the question regarding optimality of the prestressed bisteel structures.
Furthermore, it is necessary to investigate the way to get the most expedient prestress in the
contact of elements from high-strength and ordinary steel.
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These and many other questions are to be solved alongside with the solution of technical and
economic questions which will lead not only to a reduction of consumption of materials but also to
an increase of cost as a result of the complexification of the technology. Only with due
consideration of all the factors it is possible to determine the actual efficiency of using the bi-steel
and bi-steel reinforced concrete bridge structures with pressure regulation being applied.
When reconstructing a bridge (including its strengthening), the most efficient means of
pressure regulation is the use of an intermediate support. In this case the regulated pressure can be
shown in the following way depending on the moment:

σр =

Мр
W

n;

Мр =

∑g

I + II
n

⋅ l2

8

−

Nc ⋅ l
4

(2)

Therefore, pressure regulation in bi-steel and bi-steel reinforced concrete girders leads to:
1) increase in economic efficiency of structures, in general;
2) modification of the bending moments diagram;
3) creating conditions for arrangement of trimetal sections. Measures are provided as to
regulation of force in the reinforced concrete slab;
4) application of the phased pressure regulation;
5) creating conditions for double effect. The bi-steel section arrangement of load-bearing
girders in superstructures is nothing but independent manifestation of pressure regulation
through modification of internal pressures diagrams.
Consequently, unlike the mono-steel girders, the efficiency of pressure regulation is
manifested differently in the bi-steel ones.
We will consider two stages of pressure regulation in bi-steel reinforced concrete simply
supported girders. At the first stage, erection of the bi-steel girders is effected by means of
temporary support on which girders are assembled raised, and reinforced concrete slab is laid in the
same position. Also, in this situation bi-steel girders are subject to forces, pressures and deformation
opposite in sign to the same ones resulting from working load. If dead weight of bi-steel girders and
slab (indicated as q1) is insufficient or excess, concentrated forces Pp can be imposed on the girder
ends, downward and upward respectively. In case of inefficiency, forces are downward, and
reaction of temporary support R = q1L + 2Pp is upward, then

q1 ⋅ L2
− Pp ⋅ L;
8

ст
пл
q1 = qс.в. + qс.в.
;


1
М нач ⋅ L2

f нач =
,

16 E ⋅ J ст
M нач = −

(3)

I
II
+ М нач
– bending moments in the section of bi-steel girders from q1 and Pp
where М нач = М нач
at the first stage;
I ст – inertia moment of bi-steel I-beam girder.
If there are no plastic deformations at the stage of bi-steel girder buckling, М нач , Qнач and
f нач are also calculated with the formula (1). If deformation is one-sided and elastoplastic at the
stage of regulation, М нач and f нач will be equal accordingly:

М нач = М уп.пл − Р р ⋅ L ;

f нач =

[

Pp L3 + ( L − 2a)3 ⋅ r
48EJ

r = (n − 1) / (1 − mn ) ; m = σ т.ст / Rп , n =
2

]

(4)

7 − 3m
6 − 2m

At the second stage, the superstructure is laid on the fixed supports with temporary support
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and forces Pp removed, which is equivalent to applying to the girder in place of bearing the force
Rс = qi L + 2Pp equal in value and reverse in direction to reaction of the temporary support at the first
stage.
At the second stage the forces in section L / 2 of the bi-composite steel and concrete girder, as
a result of unloading from the force Rc , are equal to:
q1 ⋅ L2 Pp ⋅ L
q ⋅ L2 
+
= − M нач − 1
;
4
2
8 
q ⋅L

Q2 = 1 + Pp = −Qнач ;

2

2

q ⋅L
q⋅L
;
А = В = 1 ; М нач + М 2 =

2
8


Qнач + Q2 = 0,
M2 = −

(5)

As in the first case, while effecting elastoplastic operation, the value М нач will equal to M1.
Analysis of the first and second cases as to the operation of load-bearing girders of bi-steel
bridge superstructures shows that the total operation of deformations depends not only on initial and
final status of the system, but also on the way and intermediate states which the system went
through from its initial to final state. The initial state means the horizontal position of the
“weightless” girder with two supports. The intermediate state of the girder is described by the
prestress with the value of internal forces М нач and Qнач , and unloading from the initial forces while
being lowered form the temporary support. The general principle of mechanics is observed: values
of bending moments and cross force Q in the second intermediate state, being bodies independent
from the structure, are to be balanced and opposite in sign to the values of the first intermediate
state, i.e. М нач and Qнач . Despite the fact that the sum of the initial forces at the first and second
stages equals to zero, the resultant of the prestressed effect σ эф and τ эф is not equal to zero as at the
first stage there is one structure: Е ⋅ I ст , while at the second stage there is another one, that is
Е ⋅ I ст.б . Summation of the values of pressures and initial force deflections at the first and second
stages gives both a quantitative and qualitative estimate of the pressure regulation effect in the bisteel reinforced concrete girders, so:

Wн  
⋅ 1 − нст  ;
 Wст. б  

М нач

=− в ;

Wст. б

(6)


 J ⋅S 
⋅ 1 − ст ст. б  ;


 J ст. б ⋅ Sст 

II
I
 М нач
EJ ст  
⋅ L2 М нач
⋅ L2  
 ⋅ 1 −
.
= 
+
12 EJ ст   EJ ст. б  
 16 ЕJ ст

(7)

н
σ ст.
эф =

σ б. эф

τ ст. эф =
f ст. эф

М нач
Wстн

Qнач ⋅ Sст
δ ст ⋅ J ст

The effect of pressure state of the bi-steel reinforced concrete girder resulting from regulation
is, first of all, explained by the change of “body structure”, initial and final operation phases, and it
does correspond to the hypothesis of the classic elasticity theory in natural pressure state to such full
extent as it is typical for composite steel and concrete structures.
The following formula will be given based on the theory of equality of work of external and
internal forces, which express the application of the principle of probable displacements to two
states of initial state of the girder, using AI and АII to denote work of external forces effective at the
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first and second stages of the initial pressure:
2
М нач
⋅ dx
;
2 EJ ст
L

АI = ∫

2
− М нач
⋅ dx
.
2 EJ ст. б
L

АII = ∫

(8)

Potential energy store is generated due to a fuller use of elastoplastic work of internal normal
forces of the wall, and also due to redistribution and increase in forces between the flanges made
out of high-strength steel and the wall made out of less strong steel than the flanges. And the
storage is with a sign opposite to operating pressure.
For steel-reinforced concrete girders of superstructures, pressure regulation according to the
length of a span can be fully described by structural changes, while for bi-steel reinforced concrete
girders, the effect of regulation is of combinational character including structural changes as well
due to elastoplastic work both at the regulation stage and in operational state. A thorough retrospectral analysis enables to reveal the distinctive feature of pressure regulation in the bi-steel girders
in comparison with pressure regulation in the steel-reinforced concrete girders, which is the
following: the steel part of a girder simple superstructure is moved forward with the help of the
temporary support, then it is bent by means of jacking with the temporary support and formation of
the controlling moment MR, which is equal to the critical elastic moment М пруп in case of one-sided
fluidity, and to М пруп. пл in case of two-sided fluidity. If at this state the permanent load is brought to
intensity РI, in cross-sections of the bi-steel girder the bending moment МI will be equal to:
М I = M pI − M R .

(9)

After interconnection of the reinforced concrete slab with the bi-steel girder, the temporary
support is removed, and the bi-steel reinforced concrete structure is loaded fully with a second part
of the permanent and temporary load qвр , which results in the emerging in sections of the bi-steel
reinforced concrete girder of the bending moments МII at the second stage:
М II = M R + M pII + M q вр ,

(10)

where М R – the controlling moment due to jacking with the temporary support.
Thus, pressure regulation leads to decrease in positive bending moments of the first stage and
increase in moments of the second operating stage. That enables to better use strength properties of
both reinforced concrete and steel, and the more the value М R , the more efficient this use is.
We will consider the behaviour of the load-bearing girder of a steel-reinforced concrete bridge
superstructure in the process of reconstruction and at the stage of operation with the use of bi-steel
section arrangement and pressure regulation by modifying the normal pressures diagram. The
calculation stated in the paper [2] as to the bi-steel girders connected with the reinforced concrete
slab, according to the theory of small elastoplastic deformations, is quite acceptable for calculation
at the stage of reconstruction and strengthening, but slight additions relating to designation of the
strength criteria are needed. Investigations found that the basic strength criterion is Rпр , that is the
reduced design resistance of the lower flange. Because of rheological changes of the steel in the part
of the flange and the wall being strengthened, the reduced design resistance is recommended to be
determined using the formula accurate to 2-3%.
Rпр =

m
⋅ [m ⋅ δ т. тт + 3(1 − m ) ⋅ Rп ] ,
6C

m

where С = m ⋅ 1 / 2 −  ;
3


m=

(11)

δ т. ст
Rп

,

δ т. ст , Rп – the yield strength of the wall steel, design resistance of steel 12G2SMF
(12Г2СМФ) (of the flange);
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m – ratio of pressure drop for the bi-steel structure.
Then, the intrinsic moment received by the bi-steel section (M) of the load-bearing girder
being reconstructed, in its bi-steel version will have the following form:
М = Rпр ⋅ Fп ⋅ h + δ т. ст ⋅

δ ст ⋅ h 2
4

[

]

⋅ 1 − 1/ 3 ⋅ m2 ,

(12)

where Fп – the area of flanges section;
δ ст – the wall thickness;
h – the space between centers of gravity of bi-steel girder flanges.

(

Taking into consideration the intrinsic moment from regulation Мр which is equal to
− 2 N p )/ 8 , we will write down the main strength condition for the lower flange after

I + II
п

lq

strengthening:
δ н = М / Wус + М р / W ≤ m′ ⋅ Rпр ,

(13)

where Wус, W – the resisting moment of section, strengthened and non-strengthened
respectively;
m′ – the ratio of operation condition.
While comparing the results of the theoretical calculation and testing of bridges before and
after reconstruction, it was found out that the bearing capacity of the reconstructed superstructure
proved to be 40% higher than the bearing capacity before the reconstruction. This enabled to solve
the question as to allowing heavy-load vehicles on the bridge, at the least material and money cost.
The presented form of calculation in the process of reconstruction or strengthening of the steelreinforced concrete load-bearing elements of the superstructures is virtually reasonable and reliable
in operation of the section wall of the bi-steel girder at elastoplastic stage in elastic work of the
strengthened lower flange. In case of giving a special trial to the superstructure while testing it
before operation, the reinforcement of the plastic part of the wall section by cold-work hardening
exerts quite considerable and favourable influence on the deflected mode of the strengthened
bridge. Thus, the question is solved as to the work of the strengthened load-bearing elements of the
superstructures at the elastic stage.
In case of strengthening the existing superstructure with the use of the straining beam made
out of high-strength steel and along with regulation of forces, any calculation is to be connected
with a certain mode of recalculation of bridges by classification method based on sources used in
regulations.
Another peculiarity of the calculation is that the area of the strengthened element, for
example, of the lower flange is given and its change is not deemed expedient. By varying the
parameters of strengthening it is possible to get various operation conditions for the rigid bar and
straining beam . In this case, similarly to the first calculation while strengthening it is expedient to
introduce the reduced elasticity modulus of the straining beam and the flange written in the
following way [3] with due account for elastoplastic deformations.
Епр = Ф(l 1 , l 2 , F , ∆, Е2 , Е1 ) ,

(14)

where l 1 , l 2 – the length of the lower bar and straining beam , respectively;
Е1 , Е2 – the metal elasticity modulus of the lower flange and straining beam , respectively;
∆ – the elastic compliance of the straining beam attachment to the flange;
F – the area of the straining beam made out of high-strength steel.
The bearing capacity of the lower flange (S) and the area of the straining beam made out of
high-strength steel (F) is calculated by using the following relations:
S=

A1 ⋅ B
;
C

F=

N+x
,
C

(15)
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δ1

, δ1 – pressure in the straining beam not exceeding the ultimate strength; Rп – the
Rп
reduced resistance of the lower flange steel.
where x =

It should be noted that the higher the straining beam strength, the larger the strengthening
degree of the lower flange (S) and the more efficient the pressure regulation is.
The obtained working formulas and graphs enable to make recalculations of the load-bearing
elements of the bridge superstructures in case of extension, compression or for alternating-sign
loads with due consideration of the limited conditions of strength, rigidity, stability, endurance and
versability. The result of the practical implementation of the theoretical study was the metal
superstructure strengthening of a highway bridge for heavy-load MAGIRUS-type vehicles
Conclusion

1. The application of high-strength steel while reconstructing and strengthening the loadbearing elements of bridges with pressure regulation is quite efficient and inseparably
connected with the highlighting of a wider use of the bi-steel form of cross-section.
2. The modification of moments and the use of the high-strength steel straining beam
operating with lower flange are considered as the most expedient method of pressure
regulation while strengthening.
3. The replacement of mono-steel sections of the load-bearing bridge girders by bi-steel ones
radically changes the operation of the structure under load while effecting elastoplastic
deformation with cold-work hardening taken into account.
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КЪМ ДИНАМИКАТА НА ПЛОЧА, УСИЛЕНА
С ШПРЕНГЕЛНА СИСТЕМА
Валентин Недев 1

Резюме
В работата се анализира влиянието на укрепваща стоманена шпренгелна система от
нелокален тип, върху промяната на основната собствена честота на трептене на
стоманобетонна плоча. Определя се ефективния интервал за вариране на коравината на
шпренгелната система за постигане на желаното изменение в основната собствена честота
на трептене на плочата. Правят се изводи за приложението на разглежданото решение.
Ключови думи: динамика, строителни конструкции, усилване, ремонт, възстановяване.

TOWARDS DYNAMICS OF PLATE, INCREASED
WITH STEEL STRUT SYSTEM
Valentin Nedev 1

Abstract
In this work the influence of reinforced steel strut system from nonlocal type upon variation of
basic own frequency of oscillation of a reinforced concrete plate is analyzed. The effective interval
of variation of the stiffness of steel strut system for reaching of desirable modification into the basic
own frequency of oscillation of reinforced concrete plate is also determined. Finally, the
conclusions for application of examined solution are made.
Key wards: dynamics, building structures, structure reinforcement, repair, rebuilding.
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УВОД
При проектиране на строителни конструкции, а твърде често и при реконструкции или
усилване на съществуващи такива, възникват проблеми с носимоспособността и
деформативността на равнинни подови или покривни елементи на сградите и съоръженията.
Специално място сред тези проблеми заемат свързаните с динамични натоварвания от
машини, агрегати или устройства, поради опасността от възникване на резонансни явления.
Последните предизвикват многократно нарастване, както на вътрешните усилия, така и на
преместванията в конструктивните елементи. Горните причини налагат изследването и
разработването на средства за регулиране на усилията и преместванията от статични товари
в конструктивните елементи от посочения вид [9, 10], а също така и на конструктивни мерки
за привеждане на динамичните им параметри в предварително предписан диапазон.
Сред практически важните динамични параметри на конструктивните елементи е
основната собствена честота на
трептенията. Тя може да бъде
променена в желаната посока
по редица начини, сред които е
промяната на коравината на
елемента.
Най-често
при
съществуващи, а и при някои
новопроектирани конструкции,
това се постига ефективно, чрез
вкоравяването им посредством
допълнителна
стоманена
прътова система (шпренгелна
система) от локален [9] или
нелокален [10] тип. В тази
Фиг.1. Схема на плочата
връзка, целта на настоящата
работа е да се анализира
влиянието на укрепваща стоманена шпренгелна система от нелокален тип върху основната
собствена честота на трептене на стоманобетонна плоча.

y

a

1

O

w

α

x

h

0

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
Разглежда се квадратна стоманобетонна плоча, подпряна ставно в ъглите. Плочата е
усилена със стоманена шпренгелна система от нелокален тип (фиг.1). Поставяме си за цел да
определим зависимостта между основната собствена честота на трептения на системата и
коравината на шпренгела, както и ефективния интервал за изменение на неговата коравина,
влияеща на основната собствена честота.
АНАЛИЗ
В първо приближение, съсредоточаваме масата на плочата в нейния център, където
стъпва и стойката на шпренгела. Масата на шпренгела се пренебрегва. Собствената честота
за получения едномасов модел се определя с израза:
(1)

ω = 1 δ 11 m ,

където: m - маса на плочата, δ 11 - вертикалното преместване на точката в която е
концентрирана масата на плочата от сила с големина единица, насочена по направление на
преместването.
Преместването δ 11 се определя по метода на силите за основната система, показана на
фиг.2. Каноничното уравнение има вида:
(2)

(δ

p
11

)

+ δ 11sh X 1 − δ 11sh = 0 ,
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където: δ 11p и δ 11sh са съответно единичните премествания на точката от плочата, където
е приложена масата и централния възел на шпренгела в основната система.
От (2) за хиперстатичното неизвестно се получава
(3)

y

За
вертикалното
преместване на центъра на
плочата при отсъствие на
шпренгела се получава

1

(4)

X1

O
w

δ 11p
X1 = p
.
δ 11 + δ 11sh

δ 11 = δ 11p (1 − X 1 ) .

След заместване на (3) в
(4),
за
единичното
преместване на централния
възел на шпренгела, се
получава

1 
 ,
(5)
δ 11sh = δ 11p 1 −
 1+η 

x
0

Фиг.2. Основна система

където е означено

δ 11sh
η= p .
δ 11

(6)

Нека означим отношението на собствената честота на трептене на плочата, усилена с
шпренгел ( ω ), към собствената честотна на неусилената плоча ( ω0 ) с

k=

(7)

ω
,
ω0

След двукратно заместване на (4) в (1), съответно при X 1 = 0 (за неусилена плоча) и
X 1 ≠ 0 (за усилена плоча), и като се има предвид (7) се получава

1
.
η
k −1
Първото от равенствата (8) дава отговор на въпроса, как се изменя отношението k на
основните собствени честоти при укрепената и неукрепената плоча в зависимост от
отношението на коравините на шпренгела и плочата. Тази зависимост е илюстрирана на
фиг.3. От нея непосредствено се вижда, че ефективният интервал за промяна на отношението
на коравините с оглед повлияване на отношението на собствените честоти е 0,01 ≤ η ≤ 0,50 .
k = 1+

(8)

1

или

η=

2

12,00
10,00

k
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0,00
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η

Фиг.3. Зависимост между отношението на честотите (k) от отношението на коравините (η)
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ЧИСЛЕН ПРИМЕР

За квадратна стоманобетонна плоча, подпряна ставно в ъглите, с размери в план
a = 6 m ; дебелина t P = 0,18 m ; модул еластичност E P = 27,5.10 3 MPa и коефициент на
Поасон µ P = 0,2 , да се определи коравинната характеристика на стоманен шпренгел от
нелокален тип, предизвикващ увеличаване на собствената честота на трептене на плочата три
пъти.
По първата от формули (8) или от графиката на фиг.3 за приетото отношение на
собствените честоти k = 3 се определя съответното отношение на податливостите на
шпренгела и плочата, в този случай η = 0,125 .
Податливостта на плочата δ11p определяме, например чрез таблици [5], като получаваме,
съответно:

λ = a / 8 = 6 / 8 = 0,75 m ;
D=

E P .t P3
27500.0,18 3
=
≈ 139,2.10 5 Nm ;
2
2
12(1 − µ P ) 12(1 − 0,2 )

δ 11p = 2,6936

λ2
D

= 2,6936

0,752
≈ 0,0109.10 −5 m / N .
139,2.105

За желаната податливост на шпренгела получаваме

δ 11s = ηδ11p = 0,125.0,0109.10 −5 ≈ 0,00136.10 −5 m / N .
От решението на шпренгела, като ставно-прътова система, от единичното натоварване
X 1 = 1 се получава:
a
1


+ 2.tgα  .
δ 11s =

2 2 E s As ,0  n. sin α . sin 2α

Тук нови означения, свързани с елементите на шпренгела, са:

α - ъгъл на наклона на поясите;
E s - модул на еластичност на материала;
As ,0 - лице на напречното сечение на стойката;

As ,d - лице на напречното сечение на поясите;
n = As ,d As ,0 .
Изразът за податливостта на шпренгела съдържа три независими параметъра: лицата на
напречните сечения на стойката и поясите, и височината на стойката. Ако приемем, че
височината на стойката е h = 0,135.a и лицата на напречните сечения на стойката и поясите
са равни ( As ,d = As ,0 = As ), получаваме за коравината на елементите на шпренгела, както
следва:
a 
1

+ 2.tgα  .
E s As =

s
2 2.δ 11  n. sin α . sin 2α

След заместване на съответните числени стойности получаваме E s As ≈ 2317 MN . При
модул на еластичност на стоманата E s = 210.10 3 MPa , тази коравина съответства на
напречно сечение с лице As = 110.10 −4 m 2 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на горния анализ и сравнителни изчисления може да се направят следните
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изводи:
Първото от равенства (8) позволява да се оцени изменението на основната
собствена честота на усилената плоча по отношение на същата за неусилената
такава;
От графиката на фиг.3. се вижда, че ефективният интервал за промяна на
отношението на коравините η, с оглед повлияване на отношението на собствените
честоти е 0,01 ≤ η ≤ 0,50 ;
В посочения диапазон за изменение на параметърът η отношението на основната
собствена честота е в границите 10,04 ≥ k ≥ 1,73 ;
При избрана стойност за изменение на основния тон (k) и известна коравина на
плочата, по втората от формули (8) и зависимостта (6) може да се определи
коравинната характеристика на шпренгелната система, осигуряваща предписаната
промяна (виж числения пример);
Анализираната схема е ефективна от конструктивна и технологична гледна точка,
като поставя някои допълни изисквания към архитектурно – естетическото
оформление на конструкцията.
Настоящата работа е изпълнена при финансовата подкрепа на Фонд “Научни
изследвания” към МОН (Договор № НИК-06/2007 г.).
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