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Резюме 
В статията се разглежда методът на модалния статичен анализ, който се използва като 

средство за оценка на приносите на висшите форми върху ефектите от сеизмичното 
въздействие. Теоретичните основи на метода са разгледани в отделен отчет, посветен на 
Националното приложение – възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции в 
съответствие с Еврокод 8, част 3. Обект на статията е разработване на числен пример, който 
да илюстрира възможността за практическо приложение на метода. Основните предимства 
на метода се разглеждат от гледната точка на възможните промени в конструкцията, които 
ще възникнат след усилването. 
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ACTION SEISMIC EFFECTS: EVALUATION OF THE HIGHER MODES 
CONTRIBUTION WITH MODAL NONLINEAR STATIC ANALYSIS 
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Abstract 
The paper deals with modal pushover analysis being used as a tool to evaluate higher modes 

contribution to action effects. The theoretical background is considered in individual report devoted 
to National Annex - repairing and strengthening of reinforced concrete structures in conformity 
with Eurocode 8, Part 3. The subject of the paper is the development of a numerical example 
illustrating opportunity for practical application of the method. The general advantages of the 
method are discussed in the viewpoint of possible changes in the structure after strengthening. 
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1. Въведение 
Традиционният метод за оценка на необходимите нива на развитие на нееластични 

деформации, които се изискват от конструкцията с цел постигане на дуктилно поведение, 
използва едномодален статичен нелинеен анализ. В случаите на възстановяване и усилване 
коравината на конструкцията се повишава и се използват многомодални методи за оценка на 
максималното й реагиране. Към тази група методи принадлежат адаптивният статичен 
нелинеен анализ и модалният статичен нелинеен анализ. В настоящия доклад са показани 
резултати от прилагане на процедурата за модалния статичен нелинеен анализ, чиито 
теоретични основи и последователни стъпки са подробно описани в [1]. 

 
2. Числен пример 
Като допълнителна непротиворечаща на БДС EN1998-3:2005 информация се разглежда 

настоящият числен пример, чрез който се изяснява изчислителната процедура за оценка на 
сеизмичните параметри на конструкциите. Анализът се провежда чрез метода на модалния 
статичен нелинеен анализ, разработен от A. Chopra [2], [3]. Поведението на конструкцията се 
моделира, като в анализа се включват желан брой форми. 

 
2.1. Анализ на осеметажна равнинна рамка, нерегулярна по височина 
Разглежда се съществуваща конструкция, проектирана по НПССЗР от 1987 г. (фиг. 1а). 

Тя е оразмерена за вертикални товари (постоянни и полезни) и за изчислително сеизмично 
натоварване по тези норми (С = 1.0, kс = 0.27, R = 0.25 и ІІ категория почви). 
Фундаменталният период на еластичната конструкция Т1 = 0.994 s. Първите четири форми на 
трептене представляват 93.6 % от общото реагиране на конструкцията. Първа форма има 65.6 
% участие в общото реагиране. Необходимо е да се извърши модален монотонен статичен 
анализ по първите четири форми и резултатите да се комбинират по подходящ начин. 

Конструкцията не отговаря на изискванията на Еврокод 8, понеже са използвани 
правила за детайлиране и конструиране, различни от препоръчаните в този европейски 
документ. Конструкцията е разгледана като съществуваща и за нея може да се определи 
максималното хоризонтално преместване на върха ur, прието за целево. Поради това, че 
конструкцията е гъвкава, еластичната компонента на преместването при натоварване, 
пропорционално на преместванията при първа форма на трептене, е 0.12 m. Същата стойност 
се наблюдава при натоварване, изменящо се линейно по височина по класическата триъгълна 
форма. Максималното допустимо еластично преместване е H/400 = 0.072 m < 0.12 m 
(H = 29 m). По тази причина конструкцията трябва да бъде усилена. Максималната срязваща 
сила в основата при натоварване по първа форма, както и при натоварване по триъгълна 
форма, е Vb = 380 kN. 

Параметрите на неусилената конструкция са следните (виж фигура 1а): 
– бетон с характеристики: E = 2.35 x 107 kPa, ν = 0.17; собствено тегло 25 kN/m3; 
– армировъчна стомана с Е = 2 х 108 kPa, ν = 0.30; 
– стоманобетонни греди 50/25 cm с дължина 6 m и 60/25 cm с дължина 8 m; 
– стоманобетонни колони 60/25 cm за високата част и 50/40 cm за ниската част от 

конструкцията; 
– пластични стави във всяка греда и всяка колона, разположени в двата края на всеки 

конструктивен елемент; 
– колоните са запънати в земната основа (не се отчита поддаваемостта на опорите); 
– полезни вертикални товари, отчетени чрез увеличаване на собственото тегло на 

бетона: така обемното тегло на бетона е прието равно на 50.5 kN/m3. 
Съществуващата конструкция условно е означена като “Конструкция А” (фигура 1а). 

Тя се нуждае от усилване с цел намаляване на междуетажните премествания и преместването 
между върха и основата. Конструкцията, в която е направено усилване по начина, показан на 
фигура 1б, условно е означена като “Конструкция В”. Усилващите елементи са от 
конструктивна стомана, с кръгло напречно сечение с диаметър d = 0.035 m, ставно свързани 
със съществуващите бетонни елементи. В тях са моделирани пластични стави със зависимост 
осова сила – осово удължение. 
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Фундаменталният период на Конструкция В е Т1 = 0.594 s. Първите две форми на 
трептене обхващат 91.6% от общото реагиране на конструкцията. Първа форма има 64.1 % 
участие в общото реагиране. Необходимо е да се извърши модален монотонен статичен 
анализ по първите две форми и резултатите да се комбинират по подходящ начин. 

Направен е многомодален нелинеен статичен анализ (pushover analysis), при който 
моделът за хоризонтално натоварване е пропорционален на формите на трептене и етажните 
маси. Еластичната сила на срязване в основата в Конструкция В е почти двойно увеличена в 
сравнение с тази в Конструкция А. При срязваща сила в основата Vb = 380 kN усилената 
конструкция получава преместване на върха 0.07 m < 0.072 m = H/400. 

                              
а                                                                                          б 

Фигура 1. а) Конструкция А б) Конструкция Б  

         

 
а                                                     б                                                           с 

Фиг. 2 Конструкция А: Механизъм на разрушение при натоварване с хоризонтални товари, 
пропорционални на на хоризонталните премествания при I, II и ІІІ 

собствена форма на трептене 
 

2.2.Резултати от многомодалния нелинеен статичен анализ (pushover analysis) 

- Неусилена конструкция (Конструкция А) 
1. Извършен е линеен динамичен анализ при свободни трептения. Модалните маси за 

всички форми са равни на 1.0. Изчислени са коефициентите Ln, Γn, Mn
* по следните 

формули: 

{ } [ ]{ }1T
n nL m= Φ , 

/n n n nL M LΓ = = , 
* 2
n n n nM L L= Γ = , 

а модалните премествания при върха на рамката Φrn са отчетени от модалния анализ. 
Резултатите са подредени в таблица 1. 

2. Извършен е линеен статичен анализ от вертикалните товари. 
3. За всяка от първите 4 собствени форми е проведен модален нелинеен статичен 
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анализ. Получените капацитивни криви са показани на фигура 5. 
4. Построени са кривите “ snF / nL  – модално преместване nD ” за всяка от формите 

(фигура 20). 

   

 
 

Фигура 3. Конструкция В: Механизъм на разрушение при натоварване с хоризонтални товари, 
пропорционални на хоризонталните премествания при І, ІІ и ІІI собствена форма на трептене 

 

       

 
 

Фигура 4. Конструкция A и В: Механизъм на разрушение при натоварване с хоризонтални 
товари, разпределени линейно по височина (триъгълна форма). 

 
5. Максималното хоризонтално преместване в еквивалентната система с 1 степен на 

свобода Dn за всяка форма n (виж таблица 1) е отчетено от нееластичния 
изчислителен спектър на преместванията SDd, построен при приети коефициент на 
поведение q = 1.5, почви група С и максимално почвено ускорение ag = 0.27g. 

6. Изчислени са максималните премествания на многомодалната (оригиналната) 
конструкция urn (таблица 1) по формулата rn n rn nu D= Γ Φ . Тези премествания са 
нанесени върху капацитивните криви от фиг. 5. Вижда се, че при форма 1 
поведението на конструкцията е нелинейно, а при форми 2, 3 и 4 – линейно. 

7. Максималното (целевото) преместване на върха на рамката ur е получено чрез 
комбиниране на отделните максимални премествания urn по правилото SRSS: 

2 0.1526 m= =∑r rn
n

u u  

8. Така изчисленото преместване ur отговаря на максималното преместване на върха 
на рамката при достигане на граничното състояние SD: 

ur = ur,SD = 0.153 m 
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9. Граничното състояние NC се дефинира чрез: 

ur,NC = 1.33 ur,SD = 0.203 m 

Таблица 1: Модални характеристики на Конструкция А 
 

 Tn Ln = Γn Mn
* Φrn Dn urn 

Форма 1 0.994165 10.33077 106.70701 0.127723 0.115176 0.151972
Форма 2 0.310504 5.59088 31.20438 0.107363 0.022185 0.013316
Форма 3 0.195265 3.10635 9.62702 0.131748 0.009374 0.003836
Форма 4 0.119909 2.18502 4.76350 0.112668 0.002877 0.000708
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Фигура 5: Конструкция А – зависимости 
“напречна сила в основата nV  – преместване на 
върха urn” за първите 4 форми от модалния 

нелинеен статичен анализ. 
 

- Усилена конструкция (Конструкция B) 
1. Извършен е линеен динамичен анализ при свободни трептения. Модалните маси за 

всички форми са равни на 1.0. Изчислени са коефициентите Ln, Γn, Mn
*, а модалните 

премествания при върха на рамката Φrn са отчетени от модалния анализ. Резултатите 
са подредени в таблица 2. 

2. Извършен е линеен статичен анализ от вертикалните товари. 
3. За всяка от първите 4 собствени форми е проведен модален нелинеен статичен анализ. 

Получените капацитивни криви са показани на фигура 22. 
4. Построени са кривите “ snF / nL  – модално преместване nD ” за всяка от формите 

(фиг. 8). 
5. Максималното хоризонтално преместване в еквивалентната система с 1 степен на 

свобода Dn за всяка форма n (виж таблица 2) е отчетено от нееластичния изчислителен 
спектър на преместванията SDd, построен при приети коефициент на поведение q = 
1.5, почви група С и максимално почвено ускорение ag = 0.27g. 

6. Изчислени са максималните премествания на многомодалната (оригиналната) 
конструкция urn (таблица 2) по формулата rn n rn nu D= Γ Φ . Тези премествания са нанесени 
върху капацитивните криви от фиг.7. Вижда се, че при форма 1 поведението на 
конструкцията е нелинейно, а при форми 2, 3 и 4 – линейно. 

7. Максималното (целевото) преместване на върха на рамката ur е получено чрез 
комбиниране на отделните максимални премествания urn по правилото SRSS: 

2 0.1070 m= =∑r rn
n

u u  

8. Така изчисленото преместване ur отговаря на максималното преместване на върха на 
рамката при достигане на граничното състояние SD: 

ur = ur,SD = 0.107 m 

Фигура 6: Конструкция А – зависимости 
“ snF / nL  – модално преместване nD ” за 

системи с една степен на свобода за всяка от 
първите 4 собствени форми. 
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9. Граничното състояние NC се дефинира чрез: 

ur,NC = 1.33 ur,SD = 0.142 m 

Таблица 2: Модални характеристики на Конструкция В 

 Tn Ln = Γn Mn
* Φrn Dn urn 

Форма 1 0.594087 10.24438 104.7587 0.151883 0.068374 0.106387
Форма 2 0.250925 6.71395 45.0263 0.1165 0.015084 0.011795
Форма 3 0.137512 2.732 7.4427 0.135 0.003999 0.001473
Форма 4 0.097391 1.774 3.0095 0.1179 0.001765 0.000369
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Фигура 7: Конструкция В – зависимости                 Фигура 8: Конструкция В – зависимост 

“напречна сила в основата nV  – преместване               “ snF / nL  – модално преместване nD ” за 
       на върха urn” за първите 4 форми от                  системи с една степен на свобода за всяка 

        модалния нелинеен статичен анализ                            от първите 4 собствени форми 
 
Заключение 

От проведените предварителни проучвания, от анализа на заложените теоретични 
постановки и от изчислените примери се стига до следните обобщения за приложението на 
модалния статичен анализ за целите на БДС EN1998-3:2005: 

1. Формулират се т.н. Модални статични товарни състояния, като при всяко състояние 
се дефинира “модел на хоризонталното натоварване”. Той се получава от 
произведението на диагоналната матрица на модалните маси със съответния 
модален вектор.  

2. Броят на модалите товарни вектори не трябва да е по-малък от необходимия брой 
форми, които трябва да се отчетат в линейния анализ. 

3. За всяка индивидуална форма се провежда самостоятелен статичен нелинеен анализ, 
чрез който се ичертава капацитивната крива. 

4. Определят се модалните коефициенти на участие за всяка форма. 
5. На основата на модалните капацитивни криви и модалните коефициенти на участие 

се получава нова обобщена цапацитивна крива, вклюваща не само приноса на първа 
форма, но и приносите на форми с номера, по-голям от 1 (висшите форми). 

 
Характерът на модалните капацитивни криви на неукрепената конструкция А (фиг. 5) и 

укрепената конструкция B (фиг. 7) се предопределя от характера на основната зависимост 
сила – преместване, представяща глобалното поведение на конструкцията. В разглеждания 
случай това е зависимостта “напречна сила в основата – преместване на върха”. С този избор 
на глобална зависимост се обясняват отрицателните начални (еластични) коравини при 
висщите форми за случаите A - неукрепена конструкция (фиг. 5) и В на укрепена 
конструкция (фиг. 7). Отрицателната еластична коравина при висшите форми не е пречка за 
прилагане на метода защото ефектите от съвместното действие на различните форми се 
сумира с правилото SRSS.  
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Предимствaта на метода MPA (Modal Pushover Analysis) се свеждат до следните по-
важни моменти: 

1. За всяка форма се провежда еднотипен анализ. 
2. Дава се възможност да се оцени приноса в ефектите от всяка индивидуална форма. 
3. На основата на т. 2 може да се оцени колко висши форми са достатъчни, за да 

формират капацитивна крива с достатъчна точност.  
4. При сравняване на резултатите за конструкция А (неусилена) и конструкция В 

(усилена): засилването на приноса на висшите форми при конструкция В е 
индикация, че усилването е ефективно.  
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GENERATION OF SYNTHETIC ACCELEROGRAMS BASED ON STANDARDIZED 
SEISMIC RESPONSE SPECTRA AND THEIR APPLICATION TO SOLUTION OF 

SEISMIC RESPONSES OF BUILDING STRUCTURES 
 

Cada, Z.  1, Hradil, P.2, Kala, J. 3, Kanický, V. 4, Salajka, V. 5 

Summary 
The European standard Eurocode 8 concerning the design of structures for earthquake 

resistance recommends the application of design seismic response spectra. Frequently, however, the 
design of building structures requires the use of seismic accelerograms. The easiest way is to use 
synthetic accelerograms. The presented paper describes the design of a procedure of generating 
synthetic (artificial) seismic acceleration-time histories using seismic source response spectra. The 
conditions for achieving a satisfactory coincidence of the reversely generated spectrum with the 
source response spectrum have been investigated. The conformity of the synthetic seismic 
acceleration-time history with its source seismic motion record has been analyzed. The application 
of the designed procedure has been tested by comparing structural responses computed using 
standardized response spectra with responses obtained by applying corresponding synthetic seismic 
acceleration-time histories. 

 

ГЕНЕРИРАНЕ НА СИНТЕТИЧНИ АКСЕЛЕРОГРАМИ ВЪЗ ОСНОВА НА 
СПЕКТРИТЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ СЕИЗМИЧНИ РЕАКЦИИ И 

ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА СЕИЗМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ 
НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ  

З. Чада 1, П. Храдил 2, Ж. Кала 3, В. Каницки 4, В. Салайка 5 

Резюме 
Европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции са въведени в 

Чехия в началото на 2010 г., като в тях е включен и Еврокод 8, препоръчващ приложението 
на сеизмични спектри с определена форма. В редица случаи обаче проектирането на 
конструкциите изисква използването на сеизмични акселерограми, като често се предпочита 
използването на синтетични акселерограми. Настоящото изследване представя генерирането 
на последните, въз основа на спектри на стандартизирана линейна сеизмична реакция. За 
целта е разработена и програмирана съответна процедура. Генерираните акселерограми се 
използват за изчисляване на сеизмичната реакция на типични строителни конструкции. 
Създадени са изчислителни модели по метода на крайните елементи, с използването на 
програмата ANSYS. Резултатите, получени въз основа на синтетичните акселероглами, са 
сравнени с тези, получени с помощта на съответните спектри на сеизмична реакция. 
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1 Introduction 
 
Since 2010, Eurocode 8 concerning the design of structures for earthquake resistance has been 
adopted in Czech Republic. This standard recommends the application of design seismic response 
spectra. Seismic design based on the application of response spectrum method is very effective at 
common types of building structures. Often, however, the seismic design requires the use of seismic 
accelerograms. 
These concerns particularly building structures designed for industrial purposes. These structures 
show commonly gross irregularities in geometry. The design of anchoring of technological 
equipment requires the use of reliable floor response spectra. The presented paper describes the 
details of the design of a procedure of generating synthetic seismic acceleration-time history using a 
standardized or particularly specified linear seismic spectrum as a source response spectrum. 
 
2 Procedure for generation of synthetic accelerograms 
 
Synthetic accelerograms have to satisfy many criteria. The fundamental criterion consists in 
achieving a satisfactory coincidence of the reversely generated spectrum with the source response 
spectrum. The conformity of the synthetic seismic acceleration-time history with its source seismic 
motion record has to be ensured. 
The procedure of generation of synthetic accelerograms is based on the assumption, that the ground 
acceleration-time history can be searched in the following form: 
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Before starting the analysis parameters ck and ϕk. Two known records of actual seismic motions of 
the ground have been analyzed. The first record corresponds to the Karvina (region of Czech 
Republic) mining induced seismic event. This event represents an important case of technical 
seismicity. The recorded acceleration-time history is shown in Fig. 1a, normalized for the maximum 
acceleration value of 0.1 m.s-2. The second analyzed record corresponds to the strong TABAS (Iran) 
earthquake. This event represents a very important case of natural seismicity. The recorded 
acceleration-time history is shown in Fig. 1b. 
 

 
 a) b) 

Fig.1 Analyzed seismic accelerograms (Karvina, TABAS) 
 
Using discrete Fourier transformation (DFT), the relation (ck – f) has been obtained from the 
Karvina record (see Fig. 2a). High acceleration amplitudes are confined to the range up to 6 Hz. The 
computed phase shift - frequency relation (ϕk – f) is shown in Fig. 2b. It has a purely random 
character with uniform distribution in the range -π, +π. 
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 a) b) 

Fig. 2 Results of DFT analysis (Karvina record) 
 
The acceleration-time history for the Karvina seismic event, computed using the relation (1) with 
parameters (ck, ϕk) obtained by DFT (Fig. 2) is shown in Fig. 3a. The acceleration-time history for 
the Karvina seismic event, computed using again the relation (1) with ck obtained by DFT (Fig. 2), 
but with phase shifts randomly generated with uniform distribution in the range -π, +π, is shown in 
Fig. 3b. It can be concluded, that the recorded acceleration-time history could be approximated by 
using formula (1) and DFT. However, although the phase shifts seem to have random character, 
using actually generated random phase shifts, a different acceleration-time history could be 
obtained. As shown in Fig. 3, local maxima for a wide frequency range remain at rather steady 
level, contrary to the actual seismic record. 
 

 
 a) b) 
 Fig.3 Acceleration-time histories for Karvina seismic event (actual record- purple graph a); 
  course approximated using DFT course - blue graph a); randomly generated phase shifts 
  - graph b)) 
 
The development of the procedure to establish synthetic accelerograms involves problem of the 
time instant, at which the maximum of the seismic response acceleration appears. Using (1) with 
amplitudes obtained by DFT and with generated random phase shifts, maximum acceleration 
appears at about 20 s (see Fig. 4b). At actual Karvina record, maximum is reached at about 8 s (see 
Fig. 4a). 
Similar results have been obtained by analyses of the seismic acceleration-time histories recorded at 
TABAS earthquake. 
In order to improve the properties of the relation (1), application of the short time Fourier 
transformation (STFT) has been investigated. Two records of actual seismic motions of the ground 
have been analyzed, i.e. the record of the Karvina mining induced seismic event and the record 
corresponding to the strong TABAS earthquake. 
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 a) b) c) 
 Fig. 4 Position of the maximum of the seismic response acceleration a) actual record;  
 b) approximation by (1), amplitudes obtained by DFT, generated random phase shifts; 
 c) approximation using relation (2) 
 
Results of the application of STFT to records of Karvina and TABAS are illustrated by Fig. 5. Time 
step of 2 s has been selected for the Karvina record, for TABAS record time step of 1.56 s has been 
used. The threedimensional representation of the relations of the acceleration amplitudes on both 
time and frequency for Karvina record is shown in the Fig. 5a. The threedimensional representation 
of the same relations for the TABAS record is shown in the Fig. 5b. 

 
 a) b) 
 Fig.5 The relations of the acceleration amplitudes on both time and frequency 
 - a) STFT application at Karvina record and b) the TABAS record 
 
The analysis led to the conclusion, that the changes of amplitudes with time should be considered. 
Consequently, the relation (1) has been modified by introducing a function of time f(t), as follows: 
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According to the results of analysis, the following function has been selected: 
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This function is known as the function characterizing in statistics the log-normal distribution. In the 
considered application, the parameters μ and σ are related to the distribution of seismic acceleration 
amplitudes. Using the record of Karvina seismic event, the application of relations (2) and (3) with 
parameters μ = 10 s, σ = 5 s, with amplitudes obtained by DFT and with randomly generated phase 
shifts, is illustrated by Fig. 6. For comparison, in the same figure the actual record of Karvina event 
is shown. The time instants, at which maximum amplitude appears, can be obtained from Fig.4b for 
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three variants of phase shifts. At all three variants, maxima appear around 8 s, what corresponds to 
the actual record of Karvina event (see Fig. 4a). 
Using (1) or (2), only the source spectra are available. Thus, the way of computing amplitudes ck 
have to be found. The iterative procedure based on superposition of weighted responses of a set of 
SDOF (see [1]) has been adopted. The basic formula of the procedure is as follows: 
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where ck,i corresponds to the frequency fk at the iterative step j, Sa,0(k) is the source spectrum 
acceleration at fk, Sa,i-1(k) is the spectrum acceleration corresponding to the amplitudes ck, j-1. 
 

 
 Fig. 6 Comparison of the synthetic accelerogram, obtained by using formula (2), with the actual 
 record of Karvina event 
 
3 Verification of the designed procedure 
 
The compliance of accelerograms generated by the designed procedure with the fundamental 
criterium of satisfactory coincidence of the reversely generated spectrum with the source response 
spectrum has been verified using standardized EC 8 response spectra. For illustration, Fig. 7 shows 
synthetic accelerograms based on EC 8 source response spectra of the type 2, soil B, damping ratio 
5 %. The approximation formulae (2) and (3) have been used, with random phase shift, and with 
selected values μ = 10 s, σ = 5 s. Reversely generated spectra after twenty iterative steps, i.e. 
Sa,20(k), are shown in Fig. 8. For comparison, the used source spectra Sa,0(k) are drawn, too.  
 

    
a)  b) c) 

 Fig. 7 Synthetic accelerograms based on EC8 source response spectra (directions of excitation 
  x, y and z) 

 
The conformity of the synthetic seismic accelerogram with its source seismic motion record has 
been verified in the course of the analysis of Karvina record. The application reliability of the 
designed procedure has been tested by comparing responses of selected structures computed using 
synthetic seismic accelerograms with responses obtained by applying corresponding source 
response spectra. 
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 a) b) c) 
 Fig.8 Comparison of reversely generated spectra with their EC8 source response spectra 
 (directions of excitation x, y and z) 
 
For illustration, results of such a seismic analysis of a panel building are presented. The response of 
the building to the seismic action described by selected EC8 design response spectra has been 
computed. The field of maximum resultant displacements is shown in Fig. 9a. Next, the response 
has been computed by direct integration using synthetic accelerograms generated from the same 
EC8 spectra (Fig. 9b). 
 

  
 Fig.9 Comparison of fields of resultant displacement maxima computed using  
  a) selected response spectra and b) respective synthetic accelerograms 
 
4 Conclusions 
 
The procedure for generation of synthetic accelerograms from specified linear seismic response 
spectra has been designed and programmed. The compliance of accelerograms generated by the 
designed procedure with the fundamental criteria involving both the coincidence of the reversely 
generated spectrum with the source response spectrum and the conformity of the synthetic 
accelerogram with its source seismic motion record has been verified. The application of the 
designed procedure has been tested by comparing responses computed using synthetic seismic 
accelerograms with responses obtained by applying corresponding source response spectra. 
It can be concluded, that the designed procedure offers a reliable alternative way of defining the 
seismic action. 
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ЗЕМЕТРЪСНАТА СЕРИЯ В РАЙОНА НА СОФИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2008 – 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕГИСТРИРАНОТО СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Кирил Хаджийски 1, Светослав Симеонов 2 

Резюме 
На 15 ноември 2008 г. София се разлюля от най-силното земетресение за последните 

десетилетия. Последваха няколко значими афтършока. Хипоцентрите на тези сеизмични 
събития са локализирани в рамките на Витошкия разлом. Всички станции на локалната 
мрежа за мониторинг на силни земетресения на София са тригерирани от въздействията. 
Акумулираният масив от сеизмични записи е обработен, анализиран и оценен. 

Регистрациите от тази земетръсна серия са ценни за проектантската общност. Те са 
първите инструментално записани земетресения на територията на България, при които 
вертикалната компонента доминира над хоризонталната, т.е. активираните земетръсни 
огнища са от близък тип спрямо площадките в град София, на които са реализирани 
регистрациите. За всяка площадка, на която е осъществена регистрация са идентифицирани и 
инженерните характеристики на сеизмичнто въздействие /максимални амплитуди, 
преобладаващи честоти, доминиращи компоненти, динамични усилвания (спектири) и др./ 
 

THE SOFIA EARTHQUAKE SERIES OF NOVEMBER 2008 - ANALYSIS AND 
EVALUATION OF THE RECORDED SEISMIC IMPACT 

 
Kiril Hadjiyski 1, Svetoslav Simeonov 2 

Abstract 
On 15 November 2008 the city of Sofia is struck by the strongest earthquake in the last 

decades. Several weaker aftershocks followed. The hypocenters of these seismic events are located 
within the frames of the Vitosha fault structure. All stations of the local digital SGM Network of 
Sofia are triggered by these events. The array of recorded data is processed, analyzed, and evaluated 
and the respective time domain and spectral characteristics for the recording spots are computed. 

This seismic series is of particular interest for our engineering community. These are the first 
ever instrumentally recorded earthquakes on our territory with vertical motions dominating the 
horizontal ones. That is, their earthquake sources may be classified as of near type for the recording 
sites of Sofia city. For every recording site the seismic input characteristics that are relevant to the 
aseismic design of structures are extracted. The PGA amplitudes, predominant frequencies, 
component domination, dynamic amplification (spectra) etc. are submitted and discussed. 
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Introduction 
The Sofia region covers the Sofia graben together with neighbouring horsts. A number of 

faults separate the graben from the horsts and they penetrate to different depths. Some of the faults 
are known with their seismic manifestations for the two latest centuries. The Vitosha fault structure 
represents the biggest threat to Sofia city. Its volume is sized to about 10 km in SSW-NNE 
direction, to almost 50 or more kilometers in WNW-ESE, and to approximately 15 km under the 
Earth surface. Actually, the greatest amount of seismic energy for the period (1990-2008) is 
released just there. The hypocenters distribution within this structure in the considered time period 
shows that the strongest shocks proceed from the depth interval 5 - 15 km. 

For the period (1990-2008) the National System for Seismological Information of Bulgaria 
recorded 475 seismic events in Sofia region. The observed seismic activity in the time-span of 
1990-2008 is not high. Most of events are microearthquakes; only 20 of them are with magnitude 
M≥3.0. The strongest earthquake (EQ), which occurred near the end of the studied period (15 
November 2008), is with a local magnitude 3.9 [1].The frequency-time distribution of the seismic 
manifestations annually for (1990-2008) verifies that relatively big energy was discharged in 2002 
when 33 events occurred (two of them with magnitudes M>3). However the maximum seismic 
energy was released in 2008 at 4 events with magnitude M ≥3.0. 

The 24 hours round seismic monitoring of the strong earthquakes (SGM), affecting the 
territory of Bulgaria is carried out by the National System for Registration, Analysis and 
Assessment of Strong Ground Motions (NS). It includes a National and Local Networks of digital 
recording stations. At present the Local Network of Sofia city consists of 7 stations, but in 2008 
there were only 4 - located in the basement of the Institute of Geophysics building (SGFI); in the 
basement of apartment building in Mladost ward (SMLD) and other two units in Lozenetz ward 
(SLZ1, SLZ2). However, luckily these 4 units were concentrated in the SE part of Sofia city. They 
proved to be properly situated to record in close details the 2008 seismic activity in that part of the 
metropolis. During 2008 the stations of the NS recorded 11 earthquakes [2] with magnitude Md = 
(2.3 ÷ 4.3). 5 of these earthquakes occurred within the territory of Sofia city /Table 1/.  

 
Table 1. List of Sofia 2008 EQ events 

Hypocenter 2008 
EQ 
# 

Date 
(DMY) 

Time 
UT 

(H:M:S) 
Epicenter Magn. 

(Md) 

Intens. 
(Imax-
EMS) 

Long. 
(E) 

Lat. 
(N) 

Depth 
[km] 

6 03/07/08 12:12:21 Sofia 3.1 IV 23.37 42.61 9 

7 09/08/08 03:25:45 Sofia 3.3 III 23.39 42.66 14 

9 15/11/08 20:08:19 Sofia 3.7 V 23.34 42.65 10 

10 16/11/08 05:03:04 Sofia 
Aftershock 

3.2 IV 23.36 42.64 10 

11 18/11/08 08:17:11 Sofia 
Aftershock 2.3 III-IV 23.34 42.65 7.6 

 
Records of the 2008 earthquakes by the stations of Sofia SGM Network (SofNet) 

Focusing the continuous SGM monitoring in densely populated urban areas with high EQ risk 
is a prerequisite for adequate solution of EE design problems and effective prevention policy [3]. 
On 15 November 2008 Sofia was struck by the strongest earthquake Md = 3.7 during the last 20 
years. Its source was located within the frames of the Vitosha fault structure. Several weaker 
aftershocks followed (on 16 and 18 of November). Altogether 5 earthquakes with M<4 attacked the 
city of Sofia in 2008. All stations of the local digital SGM Network of Sofia were triggered by these 
events. They recorded the 5 EQs respectively. These 5 earthquakes are of considerable interest for 
EQ research/engineering and prevention, because they are the first ever digital records of near type 
EQs for the building sites of Sofia city with the genuine source mechanism, travel path and local 
geology response included. There is a clear domination of the vertical motions over the horizontal 
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ones and that is specific for the respective 3-D accelerograms.  
The equipment of station SLZ1 in the basement of residential RC building may be seen in Fig. 

1. The raw data – SLZ1 record of 15 November 2008 earthquake is presented in Fig. 2. There is 
3.14 km distance of SLZ1 station from the EQ epicenter (while the hypocenter depth of the EQ 
source is 10 km). The domination of the vertical component amplitudes (Ch.3) over the horizontal 
ones for this record is quite evident (Fig. 2). 
 

 

Fig. 1. SLZ1 unit in the basement Fig. 2. SLZ1 raw record (EQ 15/11/08 Sofia) 
 

Following the retrieval of the accumulated EQ records from the recording units of SofNet, 
they are corrected, filtered from noise and other disturbances and further processed. Next the 
accelerograms are integrated to obtain the corresponding velocigrams and seismograms. The 
procedure for processing and analysis of records is accomplished by means of specialized software 
package in the Center for Observation and Data Management (CODM) at the CLSMEE. That 
provides an unique opportunity for uniform treatment of all records of the networks to obtain the 
relevant instrumentally corrected digital values for the acceleration, velocity and displacement time 
histories. Subsequently, the respective Power Spectral Densities, Fourier Amplitude and Response 
Spectra are also computed. Finally all this data is stored in international standard formats. 

 
Time domain and spectral characteristics of Sofia 2008 earthquakes 
The accumulated array of 2008 Sofia records is processed and analyzed in the CODM at the 

CLSMEE. In general the procedure for processing of the 3D acceleration records includes: offset 
removal; scaling; instrument correction; baseline correction; highpass filtering of velocity and 
displacement; peak acceleration, velocity and displacement computation; Power Spectral Density 
(PSD) and FFT computation. Based upon the obtained corrected acceleration, velocity and 
displacement data different spectra are also computed consequently: Response Spectra of Absolute 
Acceleration (SA), Relative Velocity (SV) and Displacement (SD); Fourier Amplitude Spectra and 
Tripartite Response Spectra. 

After the time domain characteristics of the observed EQ events are determined, the 
respective spectral characteristics of the earthquakes are derived. In the archives of the CODM at 
the CLSMEE is stored detailed information for each and every one of these EQs. It is classified by 
date, time, epicentral coordinates, hypocentral depth, Richter’s Magnitude and the observed EQ 
intensity (MSK/EMS) in the affected region. There is also another array of data for every EQ that 
includes the seismic parameters of the raw data (records) and the peak amplitudes with the 
respective moment in time. Furthermore, an array of corrected digitized time and frequency domain 
functions is also enclosed. All EQ records undergo instrument correction, filtering and further 
processing to obtain 3-D presentation for every station in the form of: processed/corrected 3-D 
accelerograms, velocigrams, seismograms; the corresponding PSD and Response Spectra – SA, SV 
and SD for the longitudinal, transverse and the vertical components; and the Fourier Amplitude 
Spectra for the acceleration. All these comprise the complex of characteristics that define the 
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seismic effect at a specific station (location) for every EQ [2]. 
Some basic characteristics of the considered records (from stations SGFI, SMLD, SLZ1, 

SLZ2 and station Plana (PLN) from the National Network) are listed in Table 2, to provide 
information for each record after being processed as follows: the EQ code; station code and 
condition; distance of the recording spot to the epicenter of the relevant EQ; the axis codes; with the 
respective peak accelerations (extracted from the corrected accelerograms); and the maximum peak 
spectral acceleration (out of the 3 components) for every record (based on the Acceleration 
Response spectra for 5% damping); the predominant frequency periods; and the order of the PSD. 

Table 2. Characteristics of Sofia November 2008 EQ Records  

EQ Station Epicenter 
distance 

Axis 
code 

Peak 
Accel. 

Peak Sp. 
Accel. 

Predom.  
Freq. 

Order of 
PSD 

# Code Cond. [ km ]  [ cm/s2 ] [ cm/s2 ] [ Hz ] [ g2/Hz ] 

9A SGFI base 4.20 
EW 
NS 
V 

  8.72 
 -5.35 
10.08 

35.6 
26.7 
51.2 

4.6 ÷ 7.3 
5.0 ÷ 7.0 
5.2 ÷ 21. 

1. 10-7 

9B SMLD base 3.39 
EW 
NS 
V 

  5.91 
  6.54 
-9.18 

23.8 
2.1 ÷ 8.1 
1.3 ÷ 8.0 
6.0 ÷ 9.1 

1. 10-7 

9C PLN rock 20.37 
EW 
NS 
V 

 0.95 
 1.72 
 0.65 

5.9 
5.0 ÷ 5.5 
1.7 ÷ 5.6 
2.2 ÷ 4.8 

1. 10-8 

9D SLZ1 base 3.14 
EW 
NS 
UD 

-21.25 
-42.96 
-58.36 

203.5 
5.4 ÷ 13. 
6.2 ÷ 11. 
8.8 ÷ 12. 

1. 10-6 

9E SLZ2 top 3.14 
EW 
NS 
UD 

-47.04 
-92.14 
 59.78 

425.8 
2.5 ÷ 2.9 
3.3 ÷ 3.7 
9.0 ÷ 10. 

1. 10-5 

10A SGFI base 4.08 
EW 
NS 
V 

-6.59 
-5.37 
10.21 

22.5 
 
 

4.4 ÷ 6.0 
5.2 ÷ 6.1 
10. ÷ 22. 

1. 10-7 

10B SMLD base 2.22 
EW 
NS 
V 

-6.79 
 3.96 
-4.31 

16.8 
4.0 ÷ 8.2 
4.2 ÷ 7.0 
5.2 ÷ 9.0 

1. 10-7 

10C SLZ1 base 4.75 
EW 
NS 
V 

 8.43 
15.76 
-32.31 

 27.2 
 
 

5.3 ÷ 8.6 
5.2 ÷ 9.8 
7.0 ÷ 11. 

1. 10-7 

10D SLZ2 top 4.75 
EW 
NS 
UD 

 21.37 
-29.88 
 60.53 

 92.6 
 
 

2.3 ÷ 3.8 
3.3 ÷ 4.0 
7.2 ÷ 11. 

1. 10-6 

11A SGFI base 4.20 
EW 
NS 
V 

 -1.01 
 -0.61 
 -2.86 

3.5 
 
 

4.4 ÷ 6.0 
4.1 ÷ 6.8 
9.2 ÷ 10.5 

1. 10-8 

11B SMLD base 3.39 
EW 
NS 
V 

 -1.19 
 -0.58 
 -0.80 

2.3 
2.5 ÷ 9.0 
2.2 ÷ 7.0 
4.3 ÷ 9.0 

1. 10-8 

 
Analysis and evaluation of the recorded seismic impact  

Hereafter the analysis is concentrated on the seismic impact and effects of the strongest of all 
2008 Sofia EQs – the 15 November Md = 3.7 earthquake with 10 km depth of its hypocenter. The 
SLZ1 record of 15 November 2008 earthquake (Fig. 2) is nearest to epicentre – only 3.14 km away, 
with domination of the UD (vertical) component over the horizontal ones. To the vertical 
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component of this 3-D accelerogram belongs the PGA absolute maximum amplitude (58.36 cm/s2) 
of all available 4 registered records at free field (rock/base) of that earthquake. The other two 
components (EW and NS) have maximum amplitudes of 30% to 60% smaller (see Table 2).  
 

  

Fig. 3. SGFI raw record /time in [sec]/ Fig. 4. PLN raw record /time in [sec]/ 
 

The time domain acceleration traces for the SGFI and PLN records may be seen in Fig. 3. and 
Fig. 4. The two stations are at different epicentral distance (4.20 km for SGFI and 20.37 km for 
PLN). Note that the scales are not the same, so that the difference in amplitude patterns may be 
clearly observed. The closest SLZ1 record is with defined high amplitudes (of order 5.101cm/s2) 
time concentrated impact, while the outermost PLN record is more evenly distributed with 
amplitudes of one order lower (2.100 cm/s2) in a much longer time span.  

Each record has incorporated the influence of the specific seismic waves’ travel paths and 
local soil conditions. For SGFI record dominant is the UD component with max. acceleration of 
about 10 cm/s2, while for PLN record dominant is the NS component with max. acceleration of 
about 2 cm/s2. Comparing these two records the maximum amplitude attenuation is of about 3 to 15 
times (for the relevant components), while the difference in their remoteness to the epicenter is 
about 5 times. Another important observation is that the predominant frequencies for SGFI record 
are much higher (5 ÷ 20) Hz in comparison with those for PLN record (2 ÷ 5) Hz. The tangible 
reduction of the higher frequencies energy for the PLN record compared to the SGFI one is due 
mainly to its dissipation by the geological structures along the longer travel path from the epicenter 
of the EQ to PLN site. That “absorption” of energy is further confirmed by the PSD level of SGFI 
record. It is also of order higher (1. 10-7) g2/Hz in comparison with the PSD of PLN record (1. 10-8). 

 

  
Fig. 5. PSD of UD component /period in [sec]/ Fig. 6. PSD of EW component /period in [sec]/

The Power Spectral Density (PSD) of a record characterizes the frequency domain 
distribution of the seismic energy transferred to that recording point. In Fig. 5 and Fig. 6 are 
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presented the PSD of UD and EW components of SGFI record. It is quite evident that the principal 
energy of the seismic waves is concentrated in the interval (0.05 ÷ 0.2) sec for the UD component. 
For the respective EW component of the same record the dominant part of the seismic energy is 
carried out by the higher periods (0.12 ÷ 0.8) sec.   

If we compare the Acceleration Response Spectra for the NS components of SGFI (Fig.7) and 
PLN (Fig.8) records of 15 November 2008 earthquake it may be observed that there is a shift in the 
maximum response to the longer periods with increasing the distance of the recording site from the 
EQ epicentre. For SGFI site the SDF system with period of 0.14 sec has the greatest response, while 
for PLN the maximum response is for 0.22 sec period. Note that the dynamic amplification for the 
closer site of SGFI is higher (about 5 times) compared to that of the remotest site of PLN (about 3.5 
times) for the respective intervals of NS maximum spectral acceleration amplitudes. 

 

 

 
Acceleration Spectra (for 2, 5 and 10% damping), period in [sec] 

Fig. 7. SGFI (4.20 km away) NS component  Fig. 8. PLN (20.37 km away) NS component 
 
Final Remarks 

The instrumentally recorded Nov 2008 earthquakes of Sofia are specific with their vertical 
motion domination, due to the close-to-the epicenter recording sites. Following a process of 
analysis and evaluation of the 2008 EQ activity in Sofia region we have made available real records 
of a number of relatively weak EQs but with all authentic local EQ effects included (source 
mechanism, travel path mechanism, regional and local geology effects etc.) that afford opportunity 
for practical aseismic design application. This array of processed data is a valuable contribution to 
EE and has to be accounted for since it is real and indigenous for the SE part of Sofia city. 

The proper selection of the parameters for the generation of the design earthquakes and 
spectra is a major problem in earthquake resistant design of structures. The SGM records, 
particularly near the source of an earthquake, are the most detailed available means of accounting 
for the authentic source mechanism of the local earthquakes and have to be used by designers to 
derive and evaluate the additional dynamic forces endangering buildings, engineering structures and 
the life-line systems that fall in the epicenter zone of a potential EQ source. For all these reasons, 
the availability of local SGM records poses a major interest to both researchers and engineers, and 
is an indispensable tool for adequate earthquake resistant design according the Eurocode-8. 
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SIMULATION OF THE RESPONSE OF A MOBILE NOISE DAMPING WALL 
TO THE IMPACT OF THE MOTOR CAR 

 
Hradil, P. 1, Kala, J. 2, Kanický, V. 3, Salajka, V. 4 

Summary 
The paper deals with the analysis of the impact of a light motorcar into a mobile noise 

damping wall. Non-linear spatial computation models of both barrier structure and motorcar based 
on finite element method have been used. The paper describes the modeling approach, the analysis 
and the obtained essential results. 

 

СИМУЛИРАНЕ НА РЕАКЦИЯТА НА ПОДВИЖНА ШУМОПОГЛЪЩАЩА 
СТЕНА ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА НАТОВАРВАНЕ ОТ МОТОКАР 

П. Храдил 1, Ж. Кала 2, В. Каницки 3, В. Салайка 4 

Резюме 
Безопасността на автомобилния трафик изисква монтирането на защитни прегради. 

Понякога, за тази цел се използват сложни конструкции, съставени от защитни прегради от 
армиран бетон и стоманени колони с жлебове, към които се монтират шумо-поглъщащи 
панели. В представеното изследване е извършен анализ на динамичната реакция на шумо-
поглъщащи стени, подложени на натоварване от вятър и на удар от превозно средство. 
Реакцията на удара от превозно средство е анализирана с помощта на сложен числен модел, 
отчитащ както нелинейния модел на изолиращата стена, така и подробен модел на 
превозното средство (съгласно EN-1317). Анализът е в съответствие с техническите 
изисквания TP 159 на Министерството на транспорта на Чешката Република и с действащите 
стандарти. Действителният удар на превозното средство в защитната преграда е моделиран 
посредством компютърна симулация. Въз основа на получените резултати е извършена 
модификация на конструкцията на шумо-поглъщащия панел. 
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1 Introduction 
 
In the frame of activities carried out in order to enhance the safety of the road traffic, properly 

designed protective restraint systems are installed on roads. The restraints should reduce the 
consequences of a considerable number of road accidents. The restraints are installed either along 
road shoulders or along middle lines of road separator strips. The main purpose of the restraint is to 
keep the motion of the out-of-control vehicle within the roadway area, providing simultaneously a 
reasonable safety for passengers in the vehicle as well that for other involved road users. For the 
design of restraint systems installed on roads in Czech Republic, the respective authorities adopt 
harmonized European standards and national technical regulations. Consequently, a restraint system 
assigned for a specified type of road and design speeds of admissible vehicles should be designed so 
as to comply with the set of requirements defining a certain restraint function class. 

Frequently, noise damping screens (walls) are installed lengthwise with road shoulder restraint 
systems in order to damp the direct traffic noise propagation. By combining the function of the 
restraint system with that of the traffic noise damping system, a new construction system arose, 
denoted as mobile antinoise wall (MAW). Many conditions have to be fulfilled prior to put a new 
construction of that type into operation. One of the main conditions, involved in the certification 
process of a new MAW construction, relates to the behavior of the construction during the impact 
of a vehicle. Numerical analysis has been selected to assess the dynamic response of a selected 
MAW construction design to the impact of a typical test vehicle. The defined crash test has been 
computer simulated using available LS-DYNA program package, which has been specially 
developed for analyses of high speed dynamic processes. 

 
2 Description of the designed mobile antinoise wall 
 
The designed mobile antinoise wall system with a length of 36 m involves reinforced concrete 

anchoring blocks, steel columns with HEB 160 cross-sections and anti-noise panels of the type 
SILENT. The anchoring blocks of the designed MAW system have a length of 4 m. Both their 
shape and their in-line arrangement resemble the reinforced concrete crash barrier system. 
Anchoring blocks are mutually constrained through steel locking pieces. In the upper part, the 
anchoring block is provided with a steel clamping piece anchored in the concrete by four shaped 
steel members. The clamping piece is designed to fix the steel column HEB 160, which (together 
with the neighboring column) is bearing the anti-noise panel. Four bolts are designed to fix the 
column. The analyzed system consists of two terminal anchoring blocks and seven intermediate 
blocks.  

 
3 Computation model of the mobile antinoise wall - vehicle system 
 
The dynamic analysis of the designed mobile antinoise wall has been carried out applying an 

advanced computation model based on finite element method. The model has been developed as a 
spatial non-linear model respecting all substantial structural details of the MAW system. However, 
various imperfections and gaps due to both manufacturing and assembling process have been 
neglected. The computation model assumes, that anchoring blocks of the MAW system are freely 
supported on a horizontal plane. Horizontal displacements of blocks are modeled assuming contacts 
with friction. Non-linear material properties have been considered. Deformation behavior of steel 
has been described assuming bilinear kinematic hardening. This concerns structural elements such 
as block locking pieces, clamping pieces of columns and reinforcing steel bars in blocks. The 
deformation properties of the concrete of anchoring blocks have been described using a special 
model developed for the analysis of reinforced concrete crash barriers [1]. The computation model 
of the vehicle used in the crash test simulation has been selected from the vehicle database [3]. A 
light motorcar with the mass of 900 kg has been selected. The complete computation model of the 
analyzed system is shown in Fig. 1. 
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Fig.1 Computation model of the mobile antinoise wall with the vehicle 
 

  
 

Fig.2 Computation model - detailed views 
 

  
 

Fig.3 Detail of the modeled column clamping piece Fig.4 Detail of the block locking piece 

4 Results of computations 
 
The impact of the vehicle on the mobile antinoise wall at the speed of 80km.h-1 under the 
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angle of 15deg has been analyzed by computer simulation. At the instant of impact, the vehicle 
contacted the middle of the third anchoring block. The fields of displacements, deformations and 
stresses of modeled structures have been computed at discrete time instants. Detailed analysis has 
been carried out with respect to lateral displacements of anchoring blocks and antinoise panels. 
Detailed stress analysis of structural elements of joints has been performed. The analysis has shown, 
that the designed mobile antinoise wall remains stable during and after the vehicle crash. Maximum 
stresses appear in block locking piece elements. Equivalent stresses attain the level of mean yield 
stresses, however maxima of plastic deformations are well below the allowable limits. 
 

   
Time 0.12 s Time 0.25 s Time 0.50 s 

Fig.5 Positions of the vehicle with respect to the mobile antinoise wall. 

 

 
 

Fig.6 The field of displacements of the 3rd anchoring block at the time 0.5 s 
 

5 Conclusions 
 
The impact of a light motorcar on the designed mobile antinoise wall has been analyzed. An 

advanced detailed non-linear computation model of the mobile antinoise wall has been used. The 
computation model of the motorcar has been selected from the database of test vehicle models. The 
analysis has been carried out using a specially developed procedure. The LS-DYNA program 
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package has been applied. The performed computations comply with the technical regulations TP 
159 of the Czech Ministry of Transport as well as with the valid design standards. Fulfilling certain 
specified criteria, the computer analysis substitutes the actual impact test of the vehicle into the 
restraint system. Following results of computations, construction details of the mobile noise 
damping wall structure have been properly modified. 

 
Acknowledgement 
 
The presented paper has been prepared with the financial support of the Ministry of 

Education, Project 1M0579, in the frame of activities of the Research Center CIDEAS. 
 

References 

1. Murray Y. D.: Theory and Evaluation Concrete model 159, 8th International, LS-DYNA 
Users Conference, Detroit, 2004 

2. Schwer, L. E., Murray Y. D. Continuous Surface Cap Model for Geomaterial Modeling: 
A New LS-DYNA Material Type, 8th International, LS-DYNA Users Conference, 
Detroit, 2002 

3. European Standard EN-1317 Test Vehicle Models, CM/E Group - Politecnico di Milano, 
Italy 

4. TP 159 Guiding walls. Technical specifications, classification, requirements and 
application. (In Czech: TP 159 Vodící stěny. Technické podmínky, roztřídění vodících 
stěn, požadavky na vodící stěny, použití), august 2003 

5. Hradil, P., Salajka, V., Vymlátil, P. Assessment of the stability of the mobile antinoise 
wall. (In Czech: Posouzení stability systému mobilní protihlukové stěny), Technical 
report, 2009 

 



 

- 150 - 

Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, 
9 ÷ 11 септември 2010 г., Варна 

 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction and Application of Eurocodes (Science and Practice),
9 ÷ 11 September 2010, Varna, Bulgaria 

 

ОБСЛЕДВАНЕ И ПАСПОРТИЗИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЧИИТО 
ПОВРЕДИ В УСЛОВИЯ НА ЗЕМЕТРЪС ПОДЛЕЖАТ НА ОГРАНИЧАВАНЕ 

 
Николай Янев 1 

Резюме 
Въвеждането на Наредба №5 от 28 декември 2006 г. е значителна крачка за фиксиране на 

моментното състояние и регламентиране изискванията за промени, ремонти и/или поддръжка на 
новите и съществуващите сгради и съоръжения в страната. Един от факторите с които това 
регламентиране трябва да бъде съобразено в бъдеще, е наличието на функционални, културно-
исторически и икономически дадености при някои съществуващи сгради или съоръжения, които 
диктуват съответен подход при определяне на критериите за изпълнение на т.1 от съществените 
изискване към строежите от Чл.169 ал.1, на ЗУТ. Би трябвало правилата да задължават в обхвата на 
обследването на такива обекти да бъде включен анализ, свързан с наличието на такива дадености и 
тяхната значимост в степен налагаща да се намесят в критериите водещи до положителна оценка на 
сеизмичната осигуреност за която се говори в Чл.6 на Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране 
на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Доколкото последната не дава указания, в тези случаи 
еталонните нормативни стойности с които следва да бъдат съпоставяни техническите характеристики 
на конкретния строеж в Раздел III на техническия паспорт, би трябвало да отговарят на 
предписанията на БДС ЕN 1998-3 и/или БДС ЕN 1998-1, отнасящи се до гранично състояние 
„ограничени повреди”.  

При излагането на проблема в доклада е направен опит да се коментират конкретни 
практически въпроси, свързани с обследването и паспортизирането на подобни обекти, като за 
илюстрация е приведен числов пример, на взаимодействие между тежка каменна облицовка с 
фрагмент от прилежаща външна стена в условия на проява на нормирано междуетажно преместване 
от земетръсно въздействие. 
 

ASSESSMENT AND PASPORTIZATION OF BUILDINGS AND FACILITIES UNDER DAMAGE 
LIMITATION REQUIREMENTS IN CASE OF EARTHQUAKE EVENTS 

 
Nikolay Ianev 1 

Abstract 
The ordinance №5/ 28.12.2006 is a very important step for the assessment of the existing buildings and 

facilities in Bulgaria. It promises the adequate prescriptions for major repairs, current repairs and/or 
maintenance. There are a large amount of buildings in Bulgaria where permanent drifts are not allowed, 
where expensive nonstructural components or cultural and/or architectural heritage are present. All they have 
to cover damage limitation requirements in case of earthquake events. The present Bulgarian regulations: 
ordinance №2/ 23.06.2007, BDS EN 1998-3/NA and BDS EN 1998-1/NA, need the correspondent 
amendments and clarifications in order to meet these cases. 

The report includes numerical example which clarify the problem. The interaction between the part of 
external building wall and adjacent natural stone revetment due to the limited interstorey drift has been 
investigated. The example shows that in some cases the limitation of interstorey drift according 4.4.3.2. of 
BDS EN 1998-1 does not fully satisfied the damage limitation requirements (serviceability limit state). 
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Докладът е насочен към обследването и поспортизирането на съществуващи сгради или 
съоръжения с наличие на функционални, културно-исторически и икономически параметри, 
които изискват специфичен подход при определяне на критериите за изпълнение на т.1 от 
съществените изискване към строежите от Чл.169 ал.1, на ЗУТ. За краткост в изложението 
тези параметри се наричат специфичните параметри и са обособени в следните групи: 
 

1. Наличие на функции които не трябва да прекъсват за извършване на 
възстановителни дейности след сеизмични събития в рамките на национално 
регламентирано ниво. Трябва да бъдат избегнати повреди както в определени 
архитектурно-строителни компоненти, така и в сградното оборудване осигуряващо 
непрекъснатостта на функцията и от там редуциране на оперативния риск на 
ползвателите [5]; 

2. Наличие на статут на архитектурен и/или исторически паметник на културата от 
национално или местно значение. Одобрените от компетентните инстанции 
архитектурни ограничители водят до необходимост от „ограничаване на повредите” 
след сеизмични събития в рамките на национално регламентирано ниво. 
Съществена особеност на тази група е наличие и на конструктивни ограничители за 
намеса, което води до съгласуване на техническия паспорт със същите инстанции; 

3. Наличие на технико-икономически анализ показващ значително по-висока стойност 
на ремонтите и технологичния престой за възстановяване на повредените 
неконструктивни елементи на сградите, компоненти на оборудването и 
инсталациите от стойността на конструктивните мерки за ограничаване на тези 
повреди след сеизмични събития в рамките на национално регламентирано ниво; 

4. Повреди водещи до падане на неконструктивни компоненти на сградите и/или 
оборудването им, с висок риск по отношение на хора и ценности. 

5. Комбинация от параметрите изброени по-горе. 
 

Действащите нормативни документи са доста „пестеливи” по отношение на тези 
проблеми. В Чл. 4. (1) т.2 на [3] е казано, че строежите трябва да се проектират така, че през 
експлоатационния си срок да издържат на сеизмични въздействия с по-голяма вероятност 
за възникване, отколкото изчислителното сеизмично въздействие, без поява на повреди и 
свързаните с това ограничения за експлоатация, стойността на които може да се окаже 
непропорционално висока в сравнение със стойността на самата конструкция. За да могат 
тези изисквания да се прилагат при обследването и паспортизирането на съществуващи 
сгради, включващи някоя от изброените групи специфични параметри са необходими 
допълнения в нормативната основа, както следва: 
 

1. Да се конкретизира сеизмичното въздействие с по голяма вероятност на възникване 
от изчислителното сеизмично събитие и начина по който ще се прилага на практика 
(райониране, спектри на реагиране за проектиране, коефициенти и т.н.). 

2. Да се формулират по практически насочени критерии за съответствие или 
несъответствие със съществените изискване към строежите от Чл.169 ал.1, на ЗУТ в 
т.ч. оценка за сеизмичната й осигуреност. Казаното в Чл.6, ал.(2) на [3] не може да 
регламентира съдържанието на доклада от обследването и техническия паспорт на 
сгради, включващи някоя от изброените групи специфични параметри. 

3. Да бъде финализирана подготовката за пълноценното прилагане при наши условия 
на [1] и [2] и особено тази част която третира дискутирания проблем. Известна 
стъпка в тази посока са публикуваните за информация съответни национални анекси 
[6] и [7]. 

С оглед на по голяма яснота и детайлиране на проблема по-долу е разгледан характерен 
пример в който специфичните параметри на една съществуваща сграда налагат 
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ограничаване на повредите в тежката каменна облицовка, изпълнена по начин който се 
намира в областта очертана от фигури №1а и №1б.  

 
Фигура 1а показа съвременни решения [8] за прецизен монтаж на каменната облицовка 

„2” със специални анкери  „4” сертифицирани по отношение на носимоспособността си за 
различни натоварвания, без да се налага запълване на пространството „3” до прилежащата 
стена „1” със свързващ материал. Фигура 1б показва често срещано изпълнение на тежка 
каменна облицовка по фасадните носещи стени на много представителни сгради в София, 
строени през първата половина на миналото столетие. В този случай средствата за 
първоначално фиксиране на каменната облицовка по време на монтажа й „4” са временна 
мярка без гарантирана носимоспособност, а връзката със прилежащата стената при различни 
натоварвания в т.ч. и сеизмично се осъществява от цименто-пясъчен разтвор (1:1 до 1:2). 
 

 
Предполага се, че специфичните параметри налагащи обследването на облицовката са 

свързани с група 2, 3 и 4. В зависимост от избора на еталонни стойности и съпоставката им с 
действителни стойности за конкретния строеж в доклада от обследването и в т.3.1.2. на 
образеца за технически паспорт – приложение към Чл.8 на [4] са възможни следните 
сценарии: 

1. Констатации, че разходите за възстановяването на повреди в облицовката след 
проява на сеизмично въздействие с референтен период на повтаряемост TDLR = 95 
години (референтна вероятност за надвишаване за период от 10 години PDLR = 10%) 
са значително по-големи от стойността на укрепването й, на база допълнително 
анкериране и/или инжектиране, поради което водят до отрицателна оценка за 
сеизмична осигуреност по Чл.6, ал.(1) на [3]; 
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2. Констатации, че повредите на облицовката от сеизмичното въздействие описано в 
т.1 предполагат подмяна с различна облицовка поради невъзможност да бъдат 
доставени необходимите количества от оригиналните материали (има се предвид 
вид на камъка, цвят, структура и т.н.). Поради това, че сградата е паметник на 
културата за който одобрените архитектурни ограничители допускат само 
консервационни и реставрационни работи по отношение на фасадата подмяната с 
различна каменна облицовка е неприемлива и води до отрицателна оценка за 
сеизмична осигуреност по Чл.6, ал.(1) на [3]; 

3. Констатации, че повредите на облицовката от сеизмичното въздействие описано в 
т.1 могат да доведат до единично или групово откъсване и падане на каменни плочи 
или части от тях което е неприемливо и води до отрицателна оценка за сеизмична 
осигуреност по Чл.6, ал.(1) на [3]; 

4. Констатации, че наличието на връзка между стената и каменната облицовка води 
чрез съответното увеличение на коравината на стената до неблагоприятни 
изменения в напрегнатото и деформирано състояние на някои елементи на 
конструкцията и от там до отрицателна оценка за сеизмична осигуреност по Чл.6, 
ал.(1) на [3]. Този сценарии е нетипичен за разглеждания проблем и по скоро следва 
да бъде включен като възможност в традиционната оценка за сеизмично 
осигуряване. И в двата случая правилни констатации са възможни след обследване 
на връзката стена-каменна облицовка опиращо се на надеждни екзекутивни 
материали или достатъчен брой проби. 

 
Примерът съдържа числено изследване на напрегнатото и деформирано състояние на 

стената, облицовката и връзката между тях във функция от качествата на последната. То е 
проведено върху  изчислителен модел на фрагмент от външна стена (фигура 2) с дължина 8 м 
и височина равна на междуетажна височина от 4 м.  

 
Зидът и облицовка са моделирани с равнинни крайни елементи, а връзката с прътови. 

Физическите и геометрични характеристики в модела кореспондират на:  
 
Тухлен зид от плътни тухли 14/29 см  Е = 1120000 КN/m2 , ν = 0.2 
 
Каменната облицовка от бял варовик с дебелина 10 см, Е  = 19990000 КN/m2 и ν = 0.3. 
 
Параметрите на прътите моделиращи връзката се изменят както следва: 
 
1 вариант - Е = 15000000 КN/m2    и 25/25 см (съответства на фиг.1б); 

2 вариант - Е = 5000000 КN/m2    и 10/10 см  

3 вариант - Е = 1000000 КN/m2  и 5/5 см (съответства на фиг.1а-1 или на фиг.1а-2).  
 
Като въздействие върху изчислителния модел във всеки един от вариантите на връзка е 

зададена допустимата стойност за относителното етажно еластично преместване от Чл. 28, 
ал. (1), т.1 на [3]. Става въпрос за хоризонтално преместване на горния край на 
изчислителния модел на стената с 1 см (1/400 от 400 см) при фиксиране на долния му край 
(фигура 2). Съотношението h/400 e по-консервативно от NA2.17 на [6] в комбинация с 
Чл.4.4.3.2. ал.(1) б.”a” на [1], свързани с „ограничаване на повредите” за сгради III и IV клас 
на значимост, с неконструктивни елементи от крехки материали, свързани с конструкцията. 
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На фигура 3 са представени част от резултатите от числовото изследване така, че да се 
проследи напрегнатото състояние на сградните елементи, разглеждани от примера, при 
постепенна промяна на връзката от граничния случай на фиг.1а до граничния случай на 
фиг.1б, а чрез него да се оцени и сеизмичната им осигуреност. 
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На фиг.3. F11 и F22 са средните нормални напрежения в shell елементите на тухления 

зид и облицовката, съответно по направление на глобалните оси „х” и „z”, а P e средното 
нормално напрежение във връзките. Графиките показват изменението на средната стойност 
на напреженията в крайните елементи от т.н. наблюдавана зона, показана на фиг.2, в която са 
включени и екстремни стойности. 

 
Анализът на резултатите от това числено изследване показва, че при запълване на 

пространството между зида и облицовката с относително висока марка на цименто-пясъчния 
разтвор (1 вариант) проявата на междуетажно преместване Н/400 води до нормални 
напрежения в зида, облицовката и разтвора които превишават значително изчислителните 
стойности за съответните материали, докато при връзки от типа на фиг.1а напреженията 
остават в нормативните граници. Това води до коренно различни оценки за сеизмична 
осигуреност в двата случая, независимо от еднаквия и нормиран характер на въздействието – 
зададеното хоризонтално преместване. При междинния вариант напреженията в стената 
влизат в нормативните граници а тези в облицовката са проблематични тъй като става въпрос 
за средни стойности.  

 
Налага се извода, че когато каменната облицовка е свързана с разтвор към стената, 

нормираната стойност на относителното междуетажно преместване не може да бъде 
вписвано като еталонна стойност  по т.3.1.2. на образеца за технически паспорт, а за такава 
следва да бъдат отразени изчислителните стойности на натисковата якост на облицовката, 
разтвора и тухления зид, които да се сравнят с действителните стойности на съответните 
натискови напрежения получени от сеизмично изследване на сградата при отчитане на 
съвместната работа между външните стени и облицовката. 

 
В заключение тези констатации подпомагат следните обобщения по дискутираната 

тема: 
1. Наличието на специфични параметри от групите посочени в началото на 
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изложението, които предполагат като съществено изискване по Чл.169 ал.1 на ЗУТ, 
граничното състояние „ограничаване на повредите” (Чл.2.1. ал (1) на [1]), следва да 
бъде задължителна констатация в обследването и техническия паспорт на 
съществуващи сгради; 

 
2. Наличието на специфични параметри с висока значимост за констатациите от 

обследването не винаги кореспондира с класа на значимост на строежите от таблица 
2 на [3] и тяхната категория; 

 
3. Оставане в границите на нормираната стойност на междуетажно преместване е 

необходимо но недостатъчно условие за „ограничаване на повредите” в много от 
случаите на сгради с посочените групи специфични параметри. Необходим е 
внимателен подбор на еталонните стойности по т.3.1.2. на образеца за технически 
паспорт, а от там и адекватни измервания и методи за определяне на съответните 
действителни стойности за конкретния строеж. 
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КОНСТРУКЦИИ НА ВИСОКИ КУЛООБРАЗНИ СГРАДИ 
 

Никола Игнатиев 1 

Резюме 
Значителната концентрация на населението в големите градове доведе през последните 

десетилетия до широко приложение на строителство на високи кулообразни сгради. 
Специфичните условия, на които са изложени конструкциите на високи сгради, налагат 
подробно третиране на следните въпроси: приложение на съвременни методи на проектиране 
и строителство на сгради подложени на изключително неблагоприятни ветрови и сеизмични 
въздействия; специални технологии на изпълнение при рискови условия; осигуряване на 
необходими експлоатационни условия за хората. Настоящият доклад са разгледани: видове 
конструктивни елементи – плочи, греди, колони, шайби и ядра; конструктивни системи – 
пространствени рамкови системи, единични и двойни тръбни системи, системи с ядра без 
или със закоравяващи конзоли и системи с ъглови колони и диагонални връзки. В доклада са 
систематизирани и представени също и примери на конструкции на най-високите в света 
кулообразни сгради.  
 

HIGH RISE BUILDING STRUTURES 
 

Nicola Ignatiev 1 

Summary 
Significant population concentration in the large cities during the last decades was the result 

for the large application of high rise building structures. The specific conditions, at which high rise 
building structures are exposed, require detailed treatment of the following questions: application of 
advanced methods of design and construction subjected on extreme unfavorable wind and seismic 
actions; specific technology of high rise construction at risky conditions; verification of the comfort 
of users and functioning of the structure. The present report contains: structural elements – plates, 
beams, columns, shear walls, cores and structural systems – space moment resisting frames, single 
and double tube systems, systems with cores without or with outrigger trusses, systems with corner 
mega-columns and diagonal bracing. In the report are systematized and presented also examples of 
the highest in the word building structures. 
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1 Nicola Ignatiev, professor, Ph D., Eng., Varna Free University, Varna, e-mail: ignatiev@abv.bg 
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Увод 
Тенденцията за концентрация на офиси и административни сгради в централната част 

на големите градове и съкращаване времето на транспорт до жилищата стимулираха приз 
последните десетилетия строителството но високи сгради. Върховите постижения в 
строителството на високи сгради в настоящият момент са немислими без: (1) – тясно 
сътрудничество и плодотворни компромиси на всички специалисти архитекти и инженери; 
(2) - прилагане на иновационни методи на проектиране и строителство с цел създаване на 
нови сигурни и експлоатационно ефективни системи; (3) – използване на материали с висока 
якост и дуктилност; (4) – прилагане на усъвършенствани изчислителни методи и 
компютерни програми за анализ на конструкциите за сеизмично въздействие; (5) – прилагане 
на усъвършенствани на изпълнение (напр. помпи с подаване на количество 40 m3/час на 
височини до 400 m 

 
1. Конструктивни елементи  
Във конструктивните елементи на високите сгради се прилагат високоякостни бетони 

В60 до В120 MPa и високоякостни и дуктилни стомани S400C до S600C 
 
1.1. Подови конструкции 
Функции и изисквания:  
- Предаване на вертикалното натоварване на опорните системи при достатъчна 

вертикална коравина; 
- Изпълняване на обединяваща диафрагмена функцияза вертикалните системи при 

достатъчна хоризонтална коравина; 
- Реализиране на конструкция с възможно най-малко общо тегло. 

Видове: 
Безгредови подови конструкции - Те се подпират линейно на ядра или на 

пръстеновидни греди или точково на колони; прилагат се при отвори от 7,50 до 8,50 м. с 
дебелина 22 до 25 cm при линейно подпиране и 30 сm при точково подпиране (фиг. 1); 
 

 
 

Фиг. 1 Безгредова конструкция    Фиг. 2 Гредова конструкция 
 
Гредови подови конструкции  
Ребрени конструкции - Те се прилагат при подпорни разстояния до 8,00 m при 

монолитни стоманобетонни ребрени подови конструкции (фиг. 2) с височина над 35 cm и 
плоча от 12 cm (необходима и за диафрагмено действие). 

Касетирани подови конструкции – Те се прилагат при подпорни разстояния до 15,00 m 
на монолитни стоманобетонни конструкции (фиг. 3) с височина 50 cm. При това решение 
разходът на труд и масата на подовата конструкция са неблагоприятно големи.   

 
Комбинирани конструкции.  
При по-малки отвори са безгредови (Фиг.4), а при по-големи отвори (до 16 m) - 
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гредови. От значение е връзката при без -гредовите между бетон и ламарина, а при гредовите 
между ламарина и стоманена греда (с електро - точково заварени дюбели). Облекчена 
технология на изпълнение. 

 

 
 

Фиг. 3. Касетирана подова конструкция                 Фиг. 4 Комбинирана подова конструкция 
 

1.2 Колони 
Функции и изисквания:  
- предаване на вертикалното натоварване на фундаментните конструкции; 
- редукция на моменти от хоризонтални сили в ядра при система - закоравяващи 

конзоли. 
- значително натоварване, предимно с натискови нормални сили, особено при 

мегаколони в средни области (фиг.6).  
Видове: 
- с обикновена или със спирална армировка без или със стоманени профили (фиг. 5) 
- със стоманена тръба и стомнен прът 

      
Фиг. 5 Видове колони      Фиг. 6 Мега колона 

 
2. Конструтивни системи 
Ефективното поведение и реагиране на конструктивните системи на високите сгради 

зависи от носещата способност и коравината на: 
- Конструктивните елементи – плочи,греди, колони,  
- Конструктивните подсистеми – подови конструкции, рамки, шайби, ядра; 
- Конструктивните системи – комбинация от подсистеми и връзките между тях. 
Основно по-долу ще бъдат разгледани някои от значимите конструктивни системи 
 
2.1 Система с централно ядро 
Системата представлява ядро с периферни колони със ставни връзки (подови 

безгредови или ребрени конструкции), напр. 60 етажна сграда “Marina City” (фиг. 7) Срадата 
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има 19 етажа паркинги за 900 коли и 41- офиси и жилища. В стоманобетонното ядро с 
диаметър 10 m има стълбище, лифт и инсталационни връзки. 
 

 
 

Фиг. 7 Система с централно ядро на сграда Marina City 
 
2.2 Система Тръба 
Системата представлява затворена перфорирана призматична рамкова или стенна 

конструкция. Поясните елементи “F”, поради деформативността си, са неравномерно 
напрегнати, по-силно при връзката си със стеблените елементи.(фиг. 8). Разпределението на 
деформациите в стеблените елементи “S” на призматичната система пък е нелинейно.  

 
Фиг. 8 Затворена перфорирана стенна система 

 
2. 3 Система - ядро със закоравяващи конзолни връзки 
- Коравите връзки през няколко етажа включват в съдействие периферните колони; 

 
Фиг. 9 Моменти при закоравяващи конзоли в Шанхай 
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- В колоните възникват големи натискови и опънни осови сили (фиг. 9); 
- Осовите сили действащи с големи рамена редуцират огъващите моменти в ядрата.  
 
2.4 Ъглови мегаядра свързани с отделни етажни конструктивни системи – 

пръстени Пръстените се оформяват на хоризонтални блокове на един или няколко етажа. Те 
мотат бъдат вирендели или ферми. На фиг. 10 е показана сграда с мега-ядра с 8-етажни 
виренделови блока, отделени с 1 етаж за рекреация във Франкфурт. Конструктивната 
система, състояща се от вирендели подпряни върху мегаядра в ъглите на сградата, допринася 
за съществено благоприятно затежаване на мегаядрата. 
 

 
Фиг. 10 Ъглови мегаядра, свързани с хоризонтални пръстени 

 
2.5 Ъглови мегаколни с диагонални връзки 
Конструктивната система от пространствено свързани периферни ферми, състоящи се 

от ъглови стоманобетонни бетонни или стоманени вертикални мегаколони, хоризонтарни 
пояси и диагонали. При наличие на закоравяващи конзоли се получава система – “кораво 
свързани тръба в тръба”. Системата се прилага при силна пространствена нерегулярност.  

 

 

Фиг. 11 Система с пространствени периферни ферми 
 
 

2.6 Петронас- кули обединени с мостова пасарела 
Кулите са в Куала Лумпур и са с височина Н = 480 m. Те се състоят от централно ядро с 

периферни колони. Подовите конструкции са комбинирани. На фиг.12 са представени кулите 
в строеж и съответният им модел за анализ. 
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Фиг. 12 Петронас кули обединени с мостова пасарела 
 

2.7 Система – Централво ядро със закоравяващи връзки и мегаколони в Тайпе 
Пример на системата е сградата на Интернационалния изчислителен център в Тайпе с 

височина 508 метра (фиг. 13). Конструкцията на сградата представлява пространствена 
система състояща се от централно ядро, от закоравяващи конзолни връзки и хоризонтални 
пръстени (фиг. 13 и 14) и от четири двойки мегаколони разположени в ъглите. Подовите 
конструкции са комбинирани – стомано-стоманобетонни. Мегаколоните (фиг. 15) са с 
квадратно тръбно сечение с размери 3х3 m запълнени с бетон клас 85. На 88 – мия етаж е 
вградена демферна система представляваща сфера от неръждаема стомана с тегло 600 тона 
окачена на 8 въжета. При земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер не са били 
регистрирани повреди. В ядрото има 63 обикновени асансьори и 2 скоростни двуетажни 
движещи се със скорост 60km/h.   
 

 
Фиг.13 Хоризонтален разрез и схема на колоните и закоравяващите конзоли и пръстени 
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Фиг. 14 Изглед и вертикални и хоризонтални разрези на сградата в Тайпе 
 
 

 
 

Фиг. 15 Монтаж на мегаколона 
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Фиг.16 Демпферна система 
 
2.8 Система – Централно ядро със закоравяващи връзки 
Пример на системата е сградата “Burj Dubai” с височина 820 метра (фиг. 17). 

Конструкцията на сградата представлява пространствена система състояща се от централно 
ядро със закоравяващи конзолни връзки и периферни колони. Тя има винтообразна форма на 
непрекъснато прекъсващи на 20 нива обеми. Тази форма е допринесла за намаляване на 
резонансни трептения от ветрово въздействие, което се е оказало меродавно.  
 

 
 

 
Фиг. 17 Кула Burj Dubai и хоризонтални премествания 
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Фиг. 18 Разпределение на вертикалните носещи елементи в долната част 

 

 

 

 

 

Фиг. 19 Преход от стоманобетонна в стоманена части 
 

 
 

Фиг. 20 Панорама на кулата Burj Dubai 
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В долната част кулата се разширява и оформява в три лентовидни тела, ориентирани 
под 120о в план. Тези тела играят ролята на контрафорси и придават на кулата значителна 
пространствена устойчивост. Сеизмичното въздействие при приет период на повтаряемост 
500 години се е оказало само в горната част на кулата. Хоризонталните премествания от 
вятър на нивото на жилищата и на офисите са съответно 54 и125 см съответно за 50 години.  

 
Заключение 
В световната строителна практика възникнаха рекордни постижения на конструкции на 

кулообразни високи сргади, напр. кулата Burj Dubai с височина 820 m. Тези постижения са 
немислими без активното взаимодействие между архитекти, технолози и специалисти по 
конструкции и инсталации. Специфичните условия, на които са изложени високите сгради, 
налагат приложение на съвременни методи на проектиране и строителство на сгради, 
подложени на изключително неблагоприятни ветрови и сеизмични въздействия; специални 
технологии на изпълнение при рискови условия; осигуряване на необходими 
експлоатационни условия за хората. Проектирането на конструкциите на високите сгради 
предполага прилагане на иновационни идеи, създаване на методи на проектиране, 
съобразени с мащабността на конструктивните системи и приложение на най-съвременни 
изчислителни методи и програмни продукти. Съществено е и детайлното проучване на 
върховите постижения в строителството на високи кулообразни сгради и творческото им 
прилагане.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
НАПРЕЖЕНИЯТА В СТОМАНЕНИ ВКОПАНИ ТРЪБОПРОВОДИ, 

ПОДЛОЖЕНИ НА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

А. Канева 1 

Резюме 
В Еврокод 8 (EN 1998) част 4 е отделено специално внимание на проектирането на 

вкопани тръби подложени на сеизмични въздействия. Естеството на проводящите системи е 
такова, че концепциите, моделите и методите на оразмеряване могат значително да се 
отличават от тези, които се използват в практиката при масовото строителство. При 
проектирането на подземните тръбопроводи е важно да се знаят кои фактори в най-голяма 
степен оказват влияние на реагирането им при земетресение. В настоящата работа е 
представено едно изследване на параметрите, които оказват влияние върху възникващите 
напрежения в стоманени тръби, положени в траншея и подложени на сеизмично въздействие. 
От получените резултати са направени изводи за най-значимите за напреженията в тръбите 
параметри. Дискутирани са и някои от неизяснените положения в нормативните документи 
относно определянето на натоварването върху тръбите. 
 

INVESTIGATION OF THE PARAMETERS THAT AFFECT THE STRESSES 
IN BURIED STEEL PIPES SUBJECTED TO EARTHQUAKE EXCITATIONS 

A. Kaneva 1 

Abstract 
In Eurocode 8 (EN1998) Part 4 special attention is paid to the design of buried pipes subjected 

to seismic excitations. The concepts, the models and the methods for design of life-line systems can 
be quite different from the common design practice due to the nature of the life-line systems. In the 
design of buried pipes it is very important the designer to know the factors that most affect their 
seismic behavior. In the present report the parameters that affect the magnitude of the resultant 
stresses in steel pipes in trenches and subjected to seismic excitations are investigated. Based on the 
obtained results conclusions are drawn for the most essential parameters for the pipe seismic 
stresses. Some topics that are not quite clearly defined in the normative documents concerning the 
seismic loading on the buried pipes are discussed. 
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1 Antoaneta Kaneva, MSc, Eng., Research fellow, Central Laboratory for Seismic Mechanics and Earthquake 
Engineering, BAS, e-mail: akaneva@geophys.bas.bg 
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1. Въведение 
Част 4 на EN 1998 е посветена на съоръжения, които могат значително да се различават 

в зависимост 1) от естеството и количеството на материалите, които 
съхраняват/транспортират и свързаната с това потенциална опасност; 2) от функционалните 
изисквания към съоръженията по време и след земетресение; 3) от условията на околната 
среда. Това предполага различни формулировки на общите изисквания за безопасност към 
тях. Изрично е посочено, че допълнителните изисквания за тръбопроводите с голям риск за 
населението или околната среда са отговорност на съответните компетентни органи и не са 
обект на документа. 

 
Изчисляването на вкопани тръбопроводи (положени в траншея и засипани), подложени 

на сеизмични въздействия, се отличава допълнително от останалите строителни 
конструкции, обект на Част 4 на EN1998. Първата разлика е, че в конструктивно отношение 
тези съоръжения са многократно по- дълги от обичайните наземни конструкции. Подпорните 
условия се отличават - при подземните тръбопроводи почвата обхваща тръбите по цялата 
повърхност и дължина на съоръжението и служи за опора. Натоварването от инерционни 
сили води до незначителни напрежения и не е основно при тръбопроводите, положени в 
земна среда. Отличителна особеност на значимото за тези конструкции натоварване е от 
деформациите/остатъчни премествания в почвата в резултат на сеизмичните въздействия. 

2. Оразмеряване на вкопани тръбопроводи за сеизмични въздействия съгласно 
нормативните документи у нас 

В досега действащите нормативни документи у нас за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони гореизброените особености не са отразени. В Нормите от 
1987 г. (НПССЗР, 1987) е записано, че при изчисляването на хидротехнически тунели и 
други подземни съоръжения следва да се отчита сеизмичното въздействие, предизвикано от 
изменението на напрегнатото състояние на средата вследствие преминаването на сеизмични 
вълни. Как се провеждат тези изчисления, с какви модели и натоварвания, не е указано.  

Що се отнася до магистралните тръбопроводи, в (ТНиП, 1975) се определят опънните 
напрежения в тръбата в зависимост от скоростта на разпространение на сеизмичната вълна и 
от “периода на сеизмичните колебания – от синусоидната крива”. Не се пояснява как се 
определят тези две характеристики (скорост, период), нито пък се изяснява коя е въпросната 
синусоидна крива. В руските норми СНиП 2.05.06-85 се предвижда определянето на 
допълнително напрежение в резултат на въздействието на сеизмична вълна по направление 
на оста на тръбата, предизвикано от напрегнатото състояние на почвата. Допълнителното 
осово напрежение от въздействието на сеизмичната вълна зависи право пропорционално от 
относителната деформация в окръжаващата почва.  

3. Определяне на въздействието 
Вкопаните тръбопроводи могат да бъдат подложени на постоянни и на преходни (от 

разпространението на сеизмичните вълни) земни деформации по време на земетресение. 
Най-често повредите и разрушенията се дължат и на двата вида деформации. В настоящия 
доклад се разглежда въпроса само за преходни земни деформации, тъй като на такива са 
подложени всички вкопани тръбопроводи при преминаване на сеизмични вълни и за тях се 
изисква проверка на деформационния капацитет съгласно част 4 на EN1998. 

Първата опростена процедура за оценка на реагирането на вкопан тръбопровод на 
въздействието на преминаване на сеизмична вълна е разработена от Нюмарк (Newmark, 
1967) и все още се използва като се доразвива от редица автори. Тя е залегнала и в 
Приложение В на EN1998-4. При подхода на Нюмарк е използвана предпоставката, че няма 
относително преместване по контакта почва-тръба, от което следва, че деформацията в 
тръбата е равна на тази в почвата и се дава с израза: 

CVg /max=ε  (1) 

където Vmax = максималната скорост на почвата; и C = привидна скорост на 
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разпространение на обемните сеизмични вълни по земната повърхност или фазовата скорост 
на разпространение на повърхностните R-вълни. Очевидно е, че при тези предпоставки 
основните параметри, които директно дефинират натоварването на тръбопровода са 
максималната скорост на почвата и привидната скорост на разпространение на сеизмичните 
вълни. 
 

4. Определяне на максималната скорост на почвата 
Максималната скорост на почвата може да бъде определена по няколко начина в 

зависимост от конкретния проблем, който се решава. Стойностите на максималните 
параметри на земното движение като ускорение, скорост и преместване, получени от анализа 
на сеизмичния хазарт, обикновено се задават като параметри в правилниците за проектиране. 
Това е най-достъпната информация. В Приложение В на EN1998-4 максималната скорост на 
почвата се определя с израза: 

Vmax = wd   (2) 

където d е амплитудата на преместването на почвата, а w е честотата на сеизмичната 
вълна, с която се описват преместванията на почвата.  

Друг подход е да се интегрира записа на ускорението за площадката ако има такъв и да 
се отчете максималната стойност на велосиграмата. Също така се ползват и закони за 
затихване за получаване на Vmax. В някои нормативни документи (ALA 2001, IITK2007) в 
табличен вид е представена зависимостта между максимална скорост на почвата и 
максимално земно ускорение като са известни магнитуда (Mw) и епицентралното растояние до 
площадката.  

 
5. Определяне на скоростта на разпространение на сеизмичните вълни 
Pineda и Najafi (2010) изтъкват, че определянето на привидната скорост на 

разпространение на сеизмичните вълни съвсем не е лесно и допълнително усложнява 
оценката на максималната деформация. Авторите цитират изследвания, при които за 
обемните S-вълни първоначално е приета стойност 3000 m/s, а след преразглеждане на 
същия случай по- късно е приета стойност 1000 m/s за обемните вълни. Това води до 3 пъти 
разлика в големината на максималната деформация в почвата. Аналогичен е случаят за 
скоростта на R-вълните при изследване на максималните деформации в почвата в Мексико 
сити от Singh et al. (Pineda и Najafi (2010), където те използват стойност 600m/s за фазовата 
скорост на Rayleigh вълните вместо стойността за С за собствения период на площадката, 
оценена на 1500m/s. В (O`Rourke, 2004) привидната скорост на S- вълните се определя в 
границите 2.1 до 5.3 km/s. В ALA (2001) скоростта е фиксирана на 2 km/s. Конкретната 
стойност на привидната скорост на S- вълната по принцип не е ясно дефинирана величина за 
трасето на даден тръбопровод и е възможно да се допуснат значителни разлики при 
определяне на скоростта на сеизмичните вълни. В много случаи стойността на привидната 
скорост на разпространение на вълната се определя от скоростта на дълбоко-залегналите 
земни пластове с високи скорости на разпространение на обемните вълни в тях, а не от тази 
на пласта обграждащ тръбопровода. Важно е не само внимателно да се оцени 
привидната/или фазова скорост на разпространение на сеизмичните вълни, но и да се оцени 
за кой тип вълни трябва да се изследва тръбопровода. 

 
6. Максимални деформации в тръбата при отчитане на взаимодействието тръба-

почва 
Задачата за определяне на деформациите в тръбопровода от преминаване на сеизмична 

вълна се усложнява още повече, когато се отчита възможността за  приплъзване между 
тръбата и почвата в зависимост от силите на триене по контакта тръба-почва. Деформацията 
в тръбата тогава се определя от израза: 

εa,max ≤ ( fmaxλw)/(4EAp)     (3) 

където fmax е максималната сила на триене между тръбата и заобикалящата я почва (за 1 
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линеен метър); λw е дължината на сеизмичната вълна асоциирана с максималната скорост на 
трептене на почвата; Ap = нетното напречно сечение на тръбата; E е модул на еластичността 
на стоманата на тръбата, асоцииран с максималните определени осови деформации. 
Дължината на вълната според Chi-Wen Lin & al. се определя от израза С/fr, където fr е 
честотата в Hz при която се явява максималната спектрална скорост, а С е привидната 
скорост на разпространение на вълната. Дължината на вълната може да се оцени от 
дисперсионната крива за терена, получена чрез геофизични проучвания или чрез 
изчислителна процедура. 

С други думи максималните деформации и напрежения в тръбата се определят от 
силите на триене по контакта почва-тръба, от дължината на сеизмичните вълни на 
площадката, от коравината на тръбата и почвата. 

7. Изчислителен модел и резултати 
За да оценим как отделните параметри влияят на големината на напреженията 

възникващи във вкопан тръбопровод, сме провели числени изследвания с модел с четири 
вида стандартни тръби с 157х6, 273х6, 630х6 и 1220х8. Стоманата на всички тръби е с Е = 
2.1х108 kN/m2. За така избраните тръби граничната допустима деформация на натиск при 
проектно сеизмично въздействие съгласно EN1998-4 е min (1% или 20t/R(%)), където t е 
дебелината на тръбата, R е радиусът на тръбата: 

 
Таблица 1. Допустима деформация на натиск 

Вид тръба Допустима деформация на натиск (%) 
1220х8 0.262 
630х6 0.38 
273х6 0.88 
157х6 1.0 

 
Критични за вкопаните тръбопроводи са местата на промяна на посоката на тръбата при 

колена, чупки, тройници, където деформациите и напреженията могат да надвишат 
допустимите стойности. В настоящия доклад са представени резултати за напреженията в 
тръбопровода, получени от изследване с модел на тръба с коляно. Дължината на тръбата е 
600 m, а дължината на напречното рамо е 30 m. Изчисленията са проведени с опростен модел 
(Goodling, 1991), който представлява греда на еластична опора по трите направления. 
Обемно тегло на почвата/обратния насип е прието еднакво за всички изчислителни ситуации. 
Максималната деформация в тръбата се определя при отчитане на силите на триене по 
контакта тръба-почва (уравнение 5). За дълбочини на вкопаване над 3 диаметъра на тръбата 
налягането на почвата върху тръбата е определено съгласно модифицирана формула на 
Марстън (ASME B31.1-1995). Модулът на реакцията на земното легло kh, се определя 
съгласно (ASME 1995) от зависимостта: 

kh = CkNhγD  kN/m2  (4) 

където: Ck и Nh са бездименсионни фактори, които зависят от почвата на обратния 
насип, от геометричните размери на траншеята и дълбочината на вкопаване на тръбопровода 
Н; γ е обемно тегло на почвата; D е външният диаметър на тръбата. 

Параметрите, които са варирани са следните:  
- дълбочина на вкопаване на тръбата под земната повърхност H = 0.8 до 7.0 m; 
- диапазон на коефициента на триене между тръбата и обратния насип: μ = 0.3 до 0.5; 
- kh – модулът на реакцията на земното легло чрез изменение на Ck от средната му 

стойност Ck=30 до 80; 
- дължина на сеизмичната вълна: 500 m, 1000 m.  
При увеличаване дълбочината на траншеята се увеличава силата на триене по контакта 

тръба-почва и деформацията в тръбата нараства (фиг.1а). Това увеличение е по-силно за по-
големите диаметри на тръбата, но при обичайните дълбочини на траншеята граничната 
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деформация при натиск за правите участъци на тръбата рядко би могла да бъде надвишена. 
При големите диаметри на тръбата максималните осови напрежения в правия участък на 
тръбата са от порядъка на тези в коляното и дори в някои случаи по-големи, докато при 
малките диаметри напреженията в коляното (М+S) надвишават максималните осови 
напрежения в тръбата (max anchor) между 2 и 4 пъти (фиг.2). Показателят за отношението на 
коравината на почвата към тази на тръбата (beta) е параметър, който дефинира дължината на 
напречния клон на тръбата, която оказва влияние върху напреженията в правия участък. При 
тръбите с големи диаметри стойността му се променя несъществено с увеличаване на 
дълбочината на вкопаване; при тръбите с малки диаметри стойността му се променя 
значително (фиг.1 б). Това определя  по-високите напрежения в коляното от момента, който 
се получава от силата на съпротивление на почвата по напречния клон (фиг. 1в). 

 

       
а)      б)      в) 
Фиг. 1. Зависимости от дълбочината на вкопаване на а)осовата деформация в стоманена 
тръба; б) на показателя за коравина в) на осовото напрежениеот момент г) на осовото 

напрежение (S+M) 
 

          
Фиг.2 Изменение на напрежението в коляното на тръба с D=1.22 m (в ляво) и D=0.157 m (в 

дясно) в зависимост от дълбочината на вкопаване 
 

            
Фиг. 3 Изменение на напрежението в тръба с D=1.22 m (в ляво) и D=0.157 m(в дясно) при 

различни стойности на модула на земната реакция в зависимост от дълбочината на вкопаване 
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Увеличаването на коефициента на триене по контакта тръба-почва от 0.3 на 0.5 води до 
увеличаване на напреженията в коляното с около 65%. При увеличаване на стойността на 
коефициента на триене право пропорционално нараства и силата на триене по контакта. 
Един от начините да намалим напреженията във вкопания тръбопровод е като снижим до 
минимум триенето между тръбата и околната почва чрез подходящо покритие на тръбата.  

Увеличаването двойно на дължината на вълната води до увеличение на напреженията в 
коляното около 3 пъти за случай на тръба с D=1.22. С увеличаване на дължината на вълната 
нараства деформацията в тръбата, нараства дължината на участъка от тръбата по който се 
действат силите на триене. 

 
8. Изводи и заключения 
Има два подхода за определянето на максималната деформация в тръбата от 

преминаване на сеизмична вълна. И двата подхода поставят неизяснени въпроси пред 
инженера-проектант. При първия подход деформацията в тръбата е равна на деформацията в 
почвата. Трудностите тук възникват при определянето на стойността на привидната/или 
фазова скорост на разпространение на вълната. Освен това трябва да се оцени и кой вид 
вълни предизвикват тези деформации. При определяне на максималната деформация в 
почвата е възможно да се допусне разлика около 3 пъти, в някои случаи и повече. При втория 
подход се отчитат силите на триене по контакта почва-тръба (у-е 3 по-горе). Трудностите 
при този подход са при определянето на дължината на вълната. Отново в зависимост от 
стойностите на дължината на вълната можем да получим многократни разлики в 
максималните деформации и напрежения в тръбата. Стойностите на параметрите показател 
за отношението на коравината на почвата към тази на тръбата (зависи от модула на земната 
реакция чрез стойностите на Ck), коефициент на триене между тръба и обратен насип имат 
по-тесен диапазон на изменение и нарастването им води до повишаване на напреженията в 
тръбата/коляното с 10 до 65% процента. В заключение трябва да изтъкнем, че определянето 
на максималната деформация в тръбата от преминаване на сеизмична вълна трябва да се 
направи много внимателно като се вземат предвид сеизмични съображения и геофизични 
изследвания за трасето на тръбопровода. 
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ДЕФИНИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОКОД 8 

ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 
 

Костов, М. 1, Паскалева, И. 1, Колева, Н. 1, Кутева, М. 1, Симеонов, С. 1 

Резюме 
Параметрите, характеризиращи формата на проектния еластичен спектър на реагиране 

за целите на националното приложение на Еврокод 8 (ЕК8) са определени след сравнителен 
анализ на резултатите от три независими експертни оценки честотния състав на сеизмичното 
натоварване: статистическа, нео-детерминистична и вероятностна. Сеизмичното въздействие 
е дефинирано със спектрални криви, които отразяват адекватно спецификата на различните 
сеизмични източници, имащи принос за сеизмичния хазарт на територията на Република 
България. Специално внимание е отделено на сеизмично огнище Вранча (Румъния), което 
има определящ принос за сеизмичния хазарт в голяма част от СИ България. Дефинирани са 
два спектъра на реагиране с различни гранични периоди (ТB, ТC и ТD), които дават 
възможност при необходимост да се отчитат специфичните спектрални характеристики на 
огнище Вранча. Определени са и коефициентите, отчитащи влиянието на локалните 
геоложки условия за двата спектъра, съгласно класификациите на ЕК8. 

 
Ключови думи: Еврокод 8, изчислително сеизмично натоварване, спектри на 

реагиране, Вранча.  
 

DEFINITION SEISMIC EFFECT FOR THE PURPOSE OF THE APPLICATION 
OF NATIONAL EUROCODE 8 FOR THE TERRITORY OF BULGARIA 

Kostov M. 1, Paskaleva I. 1, Koleva N. 1, Kuteva M. 1, Simeonov S. 1 

Summary 
The parameters, characterizing the shape of the design elastic response spectra for the purpose 

of the National Application of Eurocode 8 are obtained after comparative analysis of the results of 
three independent expert assessments of the frequency contents of the seismic loading: statistical, 
neo-deterministic and probabilistic. The design seismic excitation is defined by spectral curves, 
which take into account the features of the different seismic sources that contribute to the seismic 
hazard of the Bulgarian territory. Particular attention is paid to the Vrancea seismic source 
(Vrancea), which particularly controls the seismic hazard in significant part of NE Bulgaria. Two 
response spectra, described by different control periods (ТB, ТC, ТD), which allow for accounting 
the peculiar Vrancea source, are defined. The values of the factors, setting the spectral curves to 
different ground class, according EC8 are defined as well. 

 
Key words: Euro code 8, design seismic excitation, response spectra, Vrancea. 
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Въведение 
 
Настоящият доклад показва някои от резултатите, получени в процеса на дефиниране 

на параметрите на проектното сеизмично натоварване в Национално приложение на Еврокод 
8 “Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия” у нас.Този код е неразделна част 
от пакета Еврокодове за проектиране на конструкции в сеизмични райони. Най-общо броят 
на предвидени за дефиниране на национално ниво параметри е посочен в клаузи, в които са 
включени както стойности на отделни параметри, така и алтернативни методи за изчисление, 
допълнителна непротиворечаща информация и информативни приложения. БДС EN 1998-
1:2004, ЕВРОКОД 8: “Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия: общи правила, 
сеизмични въздействия и правила за сгради” дава алтернативни процедури, стойности и 
препоръки със съответни забележки, препоръчващи преглед и оценка на  национално ниво. 
Националното приложение към EN 1998-1:2004, което е част от БДС EN 1998-1:2004. 
Оценката на националните параметри в  раздела на ЕК8 за дефиниране на спектрите на 
реагиране се основава на представителна база данни, включваща  налични инструментални 
данни от регистрации на силни земетресения в Европа [Ambraseys et al., 1996, 2002] и всички 
записи от България, които са от сравнително слаби земетресения. Особено внимание бе 
отделено на събирането на данни от силните междинно-фокусни земетресения с огнище 
Вранча, които са сериозна потенциална опасност за значителна част от Северна България 
[Nenov et al., 1990]. Тези земетресения се характеризират с: (1) значителни амплитуди на 
спектъра на реагиране на ускоренията за периоди Т > 1 сек, и (2) значително по-слабо 
затихване на дългопериодните компоненти в сравнение с излъчваните сеизмични вълни от 
огнищата на територията на България. Тези особености в спектралните характеристики 
наложиха данните за вранчанските земетресения да се анализират и обработват отделно от 
интегралната база данни с цел дефиниране на отделен спектър на реагиране за проектно 
сеизмично натоварване в част от Северна България. Територията, за която ще важи този 
спектър е определена след сравнителен анализ на публикувани оценки на сеизмичния хазарт 
за територията на България, отчитащи  влиянието на различни сеизмични огнища [Paskaleva 
et al., 2009, Solakov et al., 2010] и на нови детерминистични изчисления .  

 
Класификация на земната основа, отчитаща геоложката структура в дълбочина. 
Класификацията на земната основа, отчитаща геоложката структура в дълбочина, е 

дадена в таблица 1, която се използува в действащите национални норми. За сгради с 
категория на значимост I и II се допуска определяне на типа земна основа по експертна 
оценка и/или аналогия. 

Таблица 1: Класификацията на земната основа 
Показатели Тип 

земна 
основа 

Описание на почвения профил 30,Sν  
[m/s] 

NSPT 
[удари/30cm]

CU 
[kPa] 

A Скала или други скални образования, включваща най-много 5 m 
по-слаби повърхностни видове >800 - - 

B 
Много плътни пясъци, чакъли или много твърда глина с мощност 
няколко десетки метри, характеризиращи се с нарастващи 
почвени показатели в дълбочина 

360-800 >50 >250 

C 
Мощни депозити от плътни до средно плътни пясъци, чакъли или 
твърдо-пластична глина с мощност от няколко десетки до 
стотици метри 

180-360 15-50 70-250

D 
Депозити от рохки до средноплътни несвързани почви (със или 
без свързани в тях) или депозити от предимно меки до твърдо-
пластични свързани почви 

<180 <15 <70 

E 
Почвени профили изградени от пластове тип C или D и с 
мощност от 5 до 20 m, лежащи върху корава основа с 

Sν  > 800 m/s 
   

 
Форма на еластични спектри на реагиране за хоризонталните компоненти на 
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проектното сеизмично натоварване  
Стойностите на параметрите S, TB, TC и TD, дефиниращи приетите форми на 

еластичните спектри на реагиране за хоризонталните компоненти на сеизмичното 
въздействие за различните типове земна основа, са дадени в таблица 2. За територията на 
България се използват спектри на реагиране от Вид 1. Препоръчаните в EN 1998-1:2004 
спектри на реагиране от Вид 2 не са характерни за страната. За част от Северна България, в 
допълнение към спектрите описани в таблица 2, се прилагат и спектри на реагиране от Вид 3, 
характерни за огнище Вранча. Те са описани в таблица 3. Зоната, в която е необходима 
проверка със спектри на реагиране от Вид 3 е показана на фигура 1. 

 
Таблица 2. Стойности на параметрите, описващи приетите спектри на реагиране, Вид 1 

Тип земна основа S TB (s) TC (s) TD (s) 
A 1.00 0.10 0.3 2 
B 1.3 0.10 0.4 2 
C 1.2 0.10 0.5 2 
D 1 0.10 0.6 2 

 
Таблица 3. Стойности на параметрите, описващи приетите еластични спектри 

на реагиране, Вид 3 (сеизмично огнише Вранча) 

Тип земна основа S TB (s) TC (s) TD (s) 
Всички 1.00 0.20 1.0 2.0 
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Фигура 1. Зоната от Българската територия, в която е необходима проверка със спектри на 

реагиране от Вид 3 
 

 «Граничните периоди», описващи приетите еластични спектри на реагиране от Вид 3 
за сеизмично огнише Вранча са обобщение на резултатите, получени в резултат на три 
независими анализа: 1) статистическа оценка на средните стойностите на «граничните» 
периоди изчислени от акселерограмите на земетресенията със сеизмичен източник Вранча от 
30.08.1986 и 30.05.1990, записани в България; 2) детерминистична оценка на средни 
стойности на динамичните коефициенти за площадки със скална земна основа, за различни 
епицентрални разстояния и за различни сценарии от сеизмичен източник Вранча [Kouteva et 
al., 2008]; 3) вероятностна оценка на равномерен спектър за Русе,изчислен с различни модели 
на затихване като в България и със специфично затихване за Вранча [Паскалева и др., 2009].  

 
Форма на еластични спектри на реагиране за вертикалния компонент на 

проектното сеизмично натоварване  
Стойностите на параметрите avg /ag, S, TB, TC и TD, дефиниращи приетата форма на 

еластичния спектър на реагиране за вертикален компонент на проектното сеизмично 
натоварване, за Вид 1 и Вид 3 са дадени съответно в таблица 4 и таблица 4-1.  
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Таблица 4. Предложение за стойности на параметрите, описващи еластичен спектър на 
реагиране за вертикален компонент, спектър Вид 1 

спектър gvg aa /  TB (s) TC (s) TD (s) 
тип 1 0.85 0.1 0.4 2.0 

• avg -вертикално ускорение, ag хоризонтално ускорение 
 

Таблица 4-1. Предложение за стойности на параметрите, описващи еластичен спектър на 
реагиране за вертикален компонент, спектър Вид 3 (Вранча) 

спектър gvg aa /  TB (s) TC (s) TD (s) 
тип 1 0.85 0.2 0.6 2.0 

 
Долната граница на еластичните спектри на реагиране е 0.2. Спектрите на реагиране за 

земна основа тип Е се дефинират след провеждането на допълнителни експертни анализи и 
оценки (например микрорайониране). 

На фигури 2 и 3 са показани предлаганите еластични спектри на реагиране за 5% 
затихване Se/ag (ag-проектно ускорение за тип почва А) Вид 1 и Вид 3. 
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Фигура 2. Еластичен спектър на реагиране, 

Вид 1, Национално приложение. 
Фигура 3. Еластичен спектър на реагиране, 

Вид 3, Национално приложение. 
 
Разликата между двата типа спектри касае платото на спектрите, което в националното 

приложение започва при 0.1 s т.е при по-малки периоди и завършва при по-къси периоди. 
Най-голяма е разликата за много меки почви, където намалението е от 0.8 s на 0.6 s. 

По-долу, на фигури 4, 5, 6, 7, са дадени сравнения на еластични спектри на реагиране за 
5% затихване Se/ag съгласно Еврокод 8 и предложението за Национално приложение 
(НПЕК8) и средните спектри на реагиране, изчислени за регистрациите от базата данни (БД) 
за съответните типове почви отнасящи се за спектър от Вид 1. 
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Фигура 4. Спектър на реагиране земна основа 

тип А (скала), ЕК8, НПЕК8, БД. 
Фигура 5. Спектър на реагиране, земна 

основа тип В (твърди почви). 
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Фигура 6. Спектър на реагиране земна основа 

тип C (меки почви), ЕК8, НПЕК8, БД. 
Фигура 7. Спектър на реагиране, земна основа 
тип D (много меки почви), ЕК8, НПЕК8, БД. 

 
Средни разпределения на коефициента S по периоди за различните типове земна 

основа: корави (тип В), меки (тип С) и много меки почви (тип D) са показани на фигура 8. 
Стойностите и стандартното отклонение на коефициентите S по типове земна основа са 
дадени в таблица 5. 
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Фигура 8. Kоефициeнт S по периоди за различните типове земна основа. 

 
Таблица 5. Средни стойности и стандартно отклонение на коефициентите S по видове почви 

 Твърди почви Меки почви Много меки почви 
Mean S 1.35E+00 1.25E+00 1.02E+00 
σ S 2.15E-01 2.68E-01 1.82E-01 

 
Допълнително коефициентите S са определени и на базата на средните стойности на 

кумулативната абсолютна скорост (CAV) [Rey, 2002], изчислена за всеки един запис от 
базата данни и осреднена по видове почви. Резултатите са представени в таблица 6. 

 
Таблица 6. Средни стойности на коефициентите S по видове почви, определени от 

кумулативната средна скорост (CAV) 

Тип почва CAV средно Отношение към скала S 
твърди 0.241776 твърди 1.395433 
меки 0.209301 меки 1.207999 
много меки 0.166412 много меки 0.960462 
скала 0.173262 скала 1 
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Заключение 

Въз основа на наличната база данни от регистрации на силни земетресения в Европа и 
сеизмични събития в България са определени два вида спектри на реагиране за проектиране, 
които са съставна част на Националното приложение към Еврокод 8. Спектрите са 
определени по отделно за локални сеизмични източници (Вид 1) и за регионален сеизмичен 
източник Вранча (Вид 3). Предложена е територия, за която сеизмичното натоварване да се 
дефинира с проектни спектри Вид 1 и Вид 3. Националното приложение предлага нови 
стойности на коефициентите за влияние на видовете почви върху сеизмичното въздействие. 
Дефинираните в Националното приложение към ЕК8 и стойности на параметрите, описващи 
проектното сеизмично натоварване ще допринесат за оптимизиране на сеизмичното 
осигуряване на сградите и съоръженията в България и намаляване на сеизмичния риск. 
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СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
СЕИЗМИЧНОТО НАТОВАРВАНЕ 

 
М. Кутева – Генчева 1, И. Паскалева 2 

Резюме 
Статията дискутира необходимостта от алтернативно представяне на сеизмичното 

натоварване във вид на акселерограми за целите на сеизмичното инженерство. В тази връзка 
са анализирани действуващите нормативни документи за проектиране в сеизмични райони в 
България (национални норми и Еврокод 8). Статията представя кратък преглед на 
съвременните методи за алтернативно представяне на сеизмичното въздействие за целите на 
сеизмичното инженерство с техните предимства и недостатъци. Дискутирана е 
представителността на достъпните записи на силни земни движения през Европейската база 
данни за силни земни движения с цел алтернативно представяне на сеизмичното 
въздействие. Направени са някои общи препоръки по отношение избора на метод за 
алтернативно представяне на сеизмичното натоварване в зависимост от наличните изходни 
данни.  
 

ADVANCED CONTEMPORARY METHODS FOR ALTERNATIVE 
REPRESENTATION OF THE SEISMIC EXCITATION 

 
M. Kouteva-Guentcheva 1, I. Paskaleva 2 

Abstract 
The necessity of alternative representation of the seismic loading as accelerograms for the 

purposes of the earthquake engineering has been discussed. In this respect brief analysis of the 
legislation documents that are currently in use in Bulgaria, the Bulgarian Code for Design in 
Seismic Regions and Eurocode 8, is supplied. The paper provides brief review of the contemporary 
advanced methods for alternative representation of the seismic excitation for engineering purposes 
counting for major advantages and disadvantages in particular. The representativeness of the 
available records of strong ground motion via the European Internet Data Base for Strong Motions 
is discussed. Some general recommendations concerning the choice of method for alternative 
representation of the seismic loading, depending on the available data are provided. 
 

                                                 
1 н.с. инж., Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство, БАН, (ЦЛСМСИ-БАН), 
ул. Акад. Г. Бончев, бл.3, mkouteva@geophys.bas.bg 
2 ст.н.с, д-р, инж. ЦЛСМСИ-БАН, CLSMEE-BAS, paskalev@geophys.bas.bg 
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Въведение 
Съвременните нормативни документи за проектиране на сгради и съоръжения 

подложени на сеизмични въздействия във водещи страни в областта на сеизмичното 
инженерство ясно формулират необходимостта от инженерен нелинеен анализ на сложни и 
отговорни строителни конструкции. Провеждането на тези анализи изисква алтернативно 
представяне на сеизмичното натоварване във вид на акселерограми за разлика от 
традиционната спектрална форма на представяне на проектното сеизмично натоварване. 
Еврокод 8 (ЕК8) в Част 1 - Дефиниране на сеизмичното натоварване, т. 3.2.3, дискутира 
различни случаи, при които е необходимо алтернативно представяне на сеизмичното 
натоварване като динамичният анализ на тримерни конструктивни модели. Съществено е 
изискването за прилагане на различни акселерограми в различните направления, които 
трябва да отговарят на определени в нормативните документи критерии, основният от които 
е съответствие на спектралните характеристики на използувания сигнал с изискванията на 
ЕК8. Освен предписаните в нормите случаи на използуване на акселерограми, това се налага 
и при динамични анализи на специални съоръжения (АЕЦ, язовири, газо-разпределителни 
станции, устройства за активен контрол, т.н.) или специализирани анализи на поведението на 
дадена конструкция по време на земетресение, оценка нивото на възможни разрушения и др. 
[Bommer et al., 1998 ] 

 
Кратък преглед на съвременните методи за алтернативно представяне на 

сеизмичното натоварване.  
В съвременната инженерна практика сеизмичното натоварване може да бъде 

представено във вид на акселерограма по два начина – като се използува реално записана 
акселерограма в изследвания или сходен по геология и тектоника район или като се 
използуват различни методи за генериране на синтетичен сеизмичен сигнал.   

Прилагането на различни техники за скалиране на реални акселeрограми [Fahjan, 
2008] има за цел нормализирането на представителни хоризонтални компоненти на записани 
реални сеизмични събития по амплитуда и мащаб във времето. Осигуряването на надежден 
резултат от приложението на тези методи изисква наличието на представителна база данни 
от записи на реални сеизмични събития. Независимо от разширяващите се в последните 
години инструментални мрежи за регистрация на силни земни движения, наличната база 
данни в световен мащаб е все още недостатъчно пълна по отношение на записи за различни 
типове сеизмични механизми и геоложки условия на регистриращите станции. Един преглед 
на състоянието на регистрирането на силни земни движения в Европа показва, че към 2002 
год. броят на станциите надхвърля 3 000 [Ambraseys et al., 2002]. Броят регистрации за 
последните тридесет години надвишава 5 000. През 2002 год. свободно достъпните данни от 
посочените записи са организирани в европейска база данни [Ambraseys et al., 2002], която 
съдържа около 2 000 записа на земетресения в Европа, Средиземноморието и Средния Изток. 
В този набор от данни, регистрирани в периода от 11.03.1933 до 06.2008 год., записи за 
различни земетресения в една и съща регистрираща станция са налични само за няколко 
земетресения. Липсата на достатъчно инструментални регистрации на силни земни движения 
е основен двигател на развитието на различни методи за генериране на сеизмични сигнали 
отчитайки спецификата на сеизмичното огнище и геоложкия строеж на средата на 
разпространение на сеизмичните вълни.  

Разработени са редица методи за целите на така нареченото алтернативно представяне 
на сеизмичното въздействие чрез генериране на синтетичен сеизмичен сигнал. Те могат да 
се класифицират в три  групи: I. Статистически, II. Вероятностни и III. Детерминистични.   

 
Статистическото симулиране на силни земни движения [Papadimitriou, 1990; Boore, 

2003] се основава на анализ на белия шум чрез разработването на различни процедури за 
филтриране и авторегресионни функции за анализ с движещи се прозорци на база на 
сеизмологично определени средни спектри, изчислени за сигнали с определена 
продължителност. Това е един широко използуван и лесно приложим подход, за който са 
разработени редица програмни реализации. Тези методи обаче не предоставят информация 
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за нискочестотната част на земното движение, отразяваща физиката нa сеизмичния процес.  
 
Кинематичните методи [Miyake et al., 2003; Hartzell et al., 2005] са детерминистични 

емпирични методи, основаващи се на функциите на Грийн (Green), които отчитат реалната 
среда на разпространение на сеизмичните вълни и ефекта на площадката на база на реални 
записи на слаби земетресения от същия източник. Валидността на този метод се основава на 
подобието в механизмите на слабите земетресения в изследвания район и механизмите на 
моделираното събитие, както и на еднаквия път на разпространение на сеизмичните вълни от 
източника до площадката при двата типа сеизмични събития. Надеждността на резултатите 
от приложение на този метод зависи от наличността на достатъчно данни за слаби 
земетресения за разглежданата площадка.  

 
Класическите вероятностни и детерминистични методи за генериране на 

сеизмичен сигнал [Reiter, 1990] се основават на наличната информация за сеизмичния режим 
на даден район, описан с пространственото и времево разпространение на сеизмичните 
прояви и закони за затихване на сеизмичната енергия, излъчена от различните сеизмични 
източници. Детерминистичният подход се използува от дълги години при проектирането на 
отговорни съоръжения - електроцентрали, големи язовири и др. Той се основава на 
дискретни единични сеизмични събития, които се използуват за дефиниране на сценарии на 
сеизмичната опасност. Сеизмичният източник се свързва с най-силното земетресение, 
асоциирано с този източник и с дефинирането на закони за затихване, след което се 
изчисляват стойностите на определни параметри, описващи земното движение за така 
дефинираните начални данни. Вероятностният подход за оценка на сеизмичната опасност 
позволява използуването на непрекъснати събития и на модели, които да отчитат честотата 
на възникване на всички земетресения, които могат да окажат влияние на дадена площадка, 
отчитайки в известна степен и неточностите във входните данни. Резултатите от прилагането 
на класическия вероятностен подход са серия криви, описващи вероятността за надвишаване 
или ненадвишаване на зададено ниво на сеизмичното въздействие за определен период от 
време. Дискусиите и анализа на опита от последните разрушителни земетресения в Кобе 
1995, Джуарат 2001, Бумердес 2003, Бам 2003, Венчуан 2008 и Хаити 2010 показват 
съществено подценяване на сеизмичното натоварване в различни региони по света, свързано 
с някоит сериозни недостатъци на тези широко използувани методи. Основните проблеми 
касаят: (1) закона за повтаряемост, който може да бъда считан линеен, само когато размерите 
на разглежданата област са много по-големи в сравнение с линейните размери на 
сеизмичните огнища и (2) законите за затихване, които представляват зависимост на 
спектралното ускорение от магнитуд, разстояние, дълбочина, инженерно геоложки условия, 
грешки в измерванията и др. като по този начин се внася систематична грешка в оценката на 
сеизмичното въздействие [Klügel et al., 2006, 2007].  

Един от разработените през последните години метод, който се основава на общите 
принципи на физиката на разпространение на сеизмични вълни в хетерогенна среда, 
отчитайки едновременно влиянието на сеизмичното огнище и на геоложката среда на 
разпространение на вълните е т.нар. нео-детерминистичен подход [Panza et al., 2001]. 
Влиянието на характеристиките на нееластичната среда на разпространение на сеизмичните 
вълни върху затихването на излъчената енергия от разглеждания сеизмичен източник при 
този метод се отчита аналитично с прилагането на вариационни техники [Panza et al., 2001]. 
Краен резултат от моделирането на сеизмичното въздействие са акселерограми, велосиграми 
и сеизмограми, и съответните им спектрални и енергетични характеристики. Нео-
детерминистичната процедура успешно е прилагана за регионални оценки на сеизмичното 
въздействие в Централна Европа (Италия, Словения, Румъния, България и др.) и 
Средиземноморския район, както и за микросеизмично райониране на много градове в 
Европа, Африка, Азия и Южна Америка (Рим, Неапол, Триест, Букурещ, Дебрецен, 
Любляна, Загреб, София, Русе, Сантяго де Куба, Пекин, Калкута и др.) [Panza & Vaccari, 
2000; Panza et al., 2002; Kouteva et al., 2004; Paskaleva et al.,2007; Panza et al., 2008]. 
Прилагането на нео-детерминистичната методика и разработването на сценарии на 
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сеизмични събития и изчислителните модели се основава на налични литературни данни и 
данни от регистрирани наблюдения. Получените резултати подлежат на верификация с 
наличните данни. Влиянието на неточностите в наличните данни може да бъде оценено с 
провеждането на различни параметрични анализи.  

Нео-детерминистичният метод, както и редица съвременни методи за теоретично 
дефиниране на сеизмичното натоварване се основават на различни физико-математични 
модели на процеса на разпространение на сеизмичните вълни в реална хетерогенна 
нееластична геоложка среда. При тези модели уравнението за движение на частиците на 
земната основа може да бъде решено по две основни схеми, числени или аналитична, както и 
чрез хибридна комбинация [Panza et al., 2001, Komatich et al., 2004 ]. Числените подходи 
като метод на крайните разлики (МКР), метод на крайните елементи (МКЕ), метод на 
граничните интегрални уравнения (МГИУ) са по-подходящи за моделиране на локалната 
площадка. Аналитичните методи са по-подходящи за моделиране  разпространението на 
сеизмичните вълни в регионален мащаб или когато епицентралното разстояние е 
неколкократно по-голямо от фокалната дълбочина. МКР изисква подбор на правилно 
съотношение между стъпките на диференциране в пространството и времето с цел 
осигуряване на стабилната схема на крайните разлики. Основни предимства на този метод са 
възможността за моделиране на среда с пространствено изменящи се параметри, лесното 
разработване на алгоритми и програмната им реализация. Точността при този метод има 
линеен характер. Основното ограничение на МКР е свързано със значителните комютърни 
ресурси като процесорно време и дисково пространство, които изисква приложението му. 
Методът на крайните елементи, МКЕ, е приложим за модели, в които геометричните 
нерегулярности са ограничени в двата си края с вертикални граници от вместващите ги 
хоризонтално наслоени среди. Точността при този метод зависи от размера на стъпката на 
мрежата на изчислителния модел като линейните размери на мрежовите елементи са 
ограничени до 0.1Vs. Това е „гъвкав” метод, предпочитан за инженерни анализи, особено 
при отчитане на взаимодействието конструкция – земна основа, който обаче изисква 
значителни компютърни ресурси. Методът на граничните интегрални уравнения решава 
уравненията за движение на частиците на земната среда в интегрална форма. МГИУ се 
класифицира като „метод на повърхността”, тъй като дискретизира само повърхността, за 
разлика от МКР и МКЕ, които са „методи на областта”, чиито съвременни програмни 
реализации се основават на сравнително сложни модели и изискват сериозни компютърни 
ресурси. Аналитичните методи, основаващи се на теорията на лъчите, следват законите на 
класическата оптика при моделиране на отразяване, пречупване и взаимодействие 
(интерференция) на сеизмичните вълни в процеса на разпространението им в реалната 
геоложка среда от сеизмичния източник до дадена площадка. Основното ограничение тук е 
свързано с размера на хетерогенността на средата, която трябва да значителнопо-голяма от 
дължината на разглежданата вълна [Panza et al., 2001]. В тази група методи се има различни 
възможности за решение на уравнението за движение [Panza et al., 2001]. Една възможна 
апроксимация (WKBJ) се основава на предпоставката за регулярни вариации на еластичните 
параметри в хоризонтално направление, сравними с дължината на вълната. Tази 
предпоставка дава възможност да приемем, че всяка форма на собствено трептене се 
разпространява с краен брой вълни, определени от структурата, т.е. енергията на дадена 
форма (мода) не се отразява и не се предава на други форми (моди). Вълновото поле може да 
се изчисли като сума от приноса на всяка единична форма на собствено трептене. Основните 
ограничения при приложенията на този метод произтичат от факта, че истинските смущения 
зависят от разположението на хетерогенностите по пътя на разпространение на сеизмичните 
вълни. Взаимодействието и комбинирането на формите на собствени трептения е подходящ, 
когато сеизмичният източник е достатъчно отдалечен от площадката. При този метод полето 
на сеизмичните вълни се описва като линейна комбинация от фундаментални функции, 
каквито са формите на собствени трептения. При апроксимацията на средата с хоризонтално 
наслоено полупространство, пълнотата на решението на уравнението се нарушава, тъй като 
нормалните форми се асоциират с дискретната част на спектъра на Фурие. Основният 
изчислителен модел при този подход се състои от две хоризонтално наслоени 
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полупространства с „корава” връзка между тях. Традиционните методи приемат, че за всяко 
полупространство съществува пълен набор от собствени форми. В този случай 
коефициентите на преминаване и отражение могат да бъдат изчислени при условието за 
непрекъснатост по вертикална граница. Този метод поставя два основни проблема: (а) 
дискретният спектър е непълен за някои честоти и (б) развитието на базовите функции в ред 
е възможно само с краен брой членове, което изисква въвеждане на условие за контрол на 
апроксимациите като например условието за енергиен баланс между падащите „входящи” и 
пречупените и отразени „изходящи” вълнови полета [Panza et al., 2001]. Една програмна 
реализация на този метод е разработена през последните 15 години във факултета по гео-
науки в Триест, Италия. Методът е успешно приложен за моделиране на сеизмично 
натоварване (акселерограми, велосиграми, сеизмограми, спектрални характеристики) в 
България ( Русе) [Кouteva et al., 2004; 2008].  

Съвременната световна практика се обръща все повече към прилагането на различни 
хибридни методи, които съвместяват предимствата на различни методи с цел реалистична 
теоретична оценка на сеизмичното натоварване [Паскалева&Димова 2005; Klügel et al., 2006; 
Paskaleva et al., 2007, 2010; Klügel, 2010]. 

 
Заключение   
В условията на съвременните процеси на бърза урбанизация и високи темпове на 

строителство на отговорни съоръжения, високи сгради, и инфраструктура се налага все по-
честото провеждане на динамични нелинейни анализи на строителните конструкции, които 
изискват алтернативни дефиниции на сеизмичното натоварване във вид на акселерограми, 
велосиграми или сеизмограми. Липсата на достатъчно инструментални регистрации на силни 
земни движения е основен двигател на развитието на различни методи за генериране на 
реалистични сеизмични сигнали отчитайки спецификата на сеизмичното огнище и на 
геоложкият строеж на средата на разпространение на сеизмичните вълни. Широкият спектър 
от разработени модели, методики и процедури за алтернативно представяне на сеизмичното 
натоварване за целите на сеизмичното инженерство използуват различни набори входна 
информация. Правилното използуване на тези продукти, надеждната оценка на входните 
данните както и оценката на крайния резултат изисква интердисциплинарен екип от 
специалисти-експерти в областта на анализа, моделирането и оценката на силни земни 
движения. 
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FRAGILITY CURVES FOR BRIDGES IN SEISMIC REGIONS 
OF EGNATIA MOTORWAY IN NORTHERN GREECE 

 
Asterios Liolios 1, Panagiotis Panetsos 2 & Angelos Liolios 3 

Abstract 
Fragility curves for Civil Engineering Structures, such as buildings and especially bridges, are 

a useful tool for the assessment of the damage they may sustain for a certain level of earthquake 
shaking. Here we consider the problem of computing analytically the vulnerability curves, and so 
constructing the fragility curves to estimate the vulnerability of Civil Engineering Structures, such 
as buildings and especially bridges of Egnatia Odos. 

Egnatia Odos is a Motorway that crosses northern Greece in an E-W direction and is the 
largest and technically the most demanding highway project in Greece and one of the biggest ones 
under recent construction in Europe. It has a length of 670km and includes 1856 structures (bridges 
and culverts). These bridges are expected to withstand several minor or moderate earthquakes 
during their life, and may be damaged if they are subjected to a major (catastrophic) earthquake. So, 
the construction of their fragility curves is very significant. 

In this paper, the seismic vulnerability of a structurally representative bridge of Egnatia 
Motorway, namely the G2 bridge (of length 100 m) in Kristallopigi-Psilorachi section, has been 
assessed and the vulnerability curves were derived based on seismic resistance curves from 
nonlinear pushover analyses. The Greek Aseismic Code EAK2000 and the Finite Element Method 
have been used. The final output is the probabilistic functions, shown in Figure 1, relating the 
damage estimate of a bridge (probability of exceeding a damage limit state) with the measure of the 
seismic intensity at the point-location of this bridge, representative of many bridges of Egnatia 
motorway. 
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Fig. 1a, b. Vulnerability functions (PGA versus damage probability) of the G2 bridge  

(a. transverse direction, b. longitudinal direction) 

Keywords: Earthquake Structural Engineering, Bridge Vulnerability Functions, Finite 
Element Method, Greek Aseismic Code EAK2000. 
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КРИВИ НА РАЗРУШАВАНЕ НА МОСТОВЕ В СЕИЗМИЧНИТЕ ЗОНИ НА 
МАГИСТРАЛА “ИГНАЦИЯ” - СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ 

 
Астериос Льолиос 1, Панагиотис Панецос 2, Ангелос Льолиос 3 

Резюме 
Кривите на разрушаване, валидни за строителни конструкции (сгради и по-специално, 

мостове) са полезен инструмент за оценка на увреждането, възникващо при земетресения. В 
работата се разглежда аналитичното пресмятане на кривите на податливост, с цел 
конструиране съответните криви на разрушаване и определяне на податливостта на 
строителните конструкции и по-специално- на мостовете по магистралата “Игнация Одос”.  

“Игнация Одос” е магистрала, която прекосява Северна Гърция в посока изток-запад. 
Тя е най-голямата в Гърция и една от най големите в Европа, и изисква сериозна поддръжка. 
Дължината й е 670 км, включваща 1856 мостове и водостоци. Мостовете са проектирани 
така, че да издържат на няколко слаби или умерени земетресения, но могат да бъдат 
разрушени от силно (катастрофално) земетресение. Ето защо, получаването на кривите им на 
разрушение е важна задача пред проектантите. 

В настоящото изследване е извършена оценка на земетръсната податливост на мостът 
G2 (с дължина 100 m) в отсечката Kristallopigi-Psilorachi от “Игнация Одос”, който е 
представителен за цялата магистрала. Кривите на податливост са изведени въз основа на 
криви на сеизмична устойчивост, получени чрез нелинеен анализ на нестабилността. За 
целта са използвани гръцкият антисеизмичен код Code EAK2000 и методът на крайните 
елементи. В резултат са получени вероятностни функции, свързващи оценката на 
увреждането на моста (вероятността увреждането да надхвърли дадена критична стойност) и 
мярката на сеизмичната интензивност в дадена точка от моста (фиг.1). 
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Фиг.1. Функции на податливост (PGA-вероятно увреждане) на моста G2  

((a). в напречна посока, (b). в надлъжна посока) 
 

Ключови думи: Земетръс, строително инженерство, податливост на мост, МКЕ, гръцки 
антисеизмичен код EAK2000. 
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1. INTRODUCTION. 
 
Seismic damage estimation process for structures is a critically important step in Civil 

Engineering. Moreover, estimating urban seismic risk in Earthquake Engineering is the key element 
in formulating mitigation and disaster planning strategies [1]. In this respect, development of 
vulnerability relationships for both, the existing and under design Civil Engineering structures, 
represents a critically important step in damage estimation process. 

Scope of the vulnerability analysis is the creation of the so-called fragility curves [1-4, 9-11], 
through which the probability that a specific damage level will be exceeded for a given intensity of 
a seismic event may be quickly estimated, supporting significantly the decision-making procedures. 
So, fragility curves for Civil Engineering Structures, such as buildings and especially bridges, are a 
useful tool for the assessment of the damage they may sustain for a certain level of earthquake 
shaking.  

Several methodologies dealing with the assessment of fragility curves for bridges can be 
found in recent literature, based on either empirical or analytical procedures [2-3,9-11]. Also, 
methodologies originally proposed for buildings can sometimes be extended for use in the case of 
bridges [2-4, 14].  

In the present article, a simplified analytical methodology for the evaluation of vulnerability 
curves for bridges having deck on precast beams, seating through elastomeric bearings on the piers 
and with seismic stoppers is presented. The methodology combines the nonlinear static pushover 
procedure and the capacity spectrum method [1-4, 9-11], and in connection to the details of [4] is 
applied for establishing fragility curves for an existing reinforced concrete bridge crossing a steep 
slope in the Kristallopigi – Psilorahi section of  Egnatia Motorway, in the county of Epirus, 
Northern Greece. 

Egnatia Odos is a new motorway that crosses Northern Greece in an E-W direction. It is 
currently the largest and technically the most demanding highway project in Greece, and one of the 
biggest ones under current (2008-2009) construction in Europe. Moreover, for the design and 
construction of Egnatia Motorway, a lot of Applied Mechanics topics are involved, e.g. structural 
and seismic mechanics, geotechnical and transport engineering, hydraulic and environmental 
engineering, etc. So, Egnatia Motorway can be considered as an active field of Applied Mechanics. 
Its main axis has a length of 670 km and includes about 1900 special structures (bridges, tunnels 
and culverts). These structures are expected to withstand several minor or moderate earthquakes 
during their life, and may be damaged if they are subjected to a major (catastrophic) earthquake. So, 
the construction of their fragility curves is very significant. The bridge examined herein is a 
structurally representative one of many bridges in Egnatia Motorway, and in Greece more 
generally. 

 
2. METHOD OF ANALYSIS 
 
The vulnerability functions, required for the fragility curves, are expressed [2-4, 9-11] in 

terms of a Lognormal cumulative probability function in the form of next eq. (1): 
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Here Pf (·) is the probability of the damage parameter DP being at, or exceeding, the value 

DPi for the i-th damage state  for a given seismic intensity level defined by the earthquake 
parameter S (here the Peak Ground Acceleration-PGA or Spectral Displacement-Sd), Φ is the 
standard cumulative probability function, Smi is the median threshold value of the earthquake 
parameter S required to cause the i-th damage state, and βtot is the total lognormal standard 
deviation. Thus, the description of the fragility curve involves the two parameters, Smi and βtot., 
which must be determined.  

Now we consider briefly the problem of computing the vulnerability functions (2.1) for Civil 
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Engineering Structures, such as buildings and especially bridges. For the latter ones, the case of 
reinforced concrete bridges with seismic stoppers is herein investigated. This case is a Contact 
Mechanics problem. So, such bridges can be considered as nonlinear elastic and inelastic systems 
with impacts which arise in mechanical and civil engineering applications. In Civil Engineering 
applications, such systems arise also, besides in the above analysis of bridges with seismic stoppers, 
in the analysis of pounding of adjacent buildings.  

As was mentioned in the Introduction, the present study focuses on the simplified practical 
fragility analysis of bridges, that involve impacts due to the seismic stoppers designed to effectively 
withstand earthquake loads and reduce the size of the piers. For such a  practical simplified analysis, 
these systems are represented by single and multi degree of freedom models with piecewise linear 
elastic stiffness elements that often involve strong inelastic behavior in parts of the system. So, the 
previous general approach for pounding of adjacent structures is simplified by considering the 
simple bridge with seismic stoppers shown in Figure 1a. The bridge deck is connected to the piers 
by elastomeric bearings and seismic stoppers are added on the pier caps that have a small gap with 
the deck structure so that the elastomeric bearings are free to move under ambient or traffic loads, 
while they impact on the stoppers only under moderate or strong earthquake loads. Activation of the 
stoppers due to impact results in sudden increase of the stiffness of the structure. The gaps between 
the stoppers and the bearings are usually selected such that the impact with the stoppers occurs 
before the pier yielding. 

 

d (gap)
m

Column (Kc)

Bearing (Kb)
Deck

Stopper

 

(a) 

Bearing

Deckd (gap) Stopper

 

(b) 

Fig. 1: Schematic diagram of (a) single span bridge and (b) multi span bridge. 

Next it is briefly described the general problem of the seismic pounding of adjacent structures. 
This problem belongs to the so-called Dynamic Inequality Problems of Mechanics, for which a 
strict mathematical treatment can be obtained by using the variational or hemivariational inequality 
concept. As well known, the latter one has been introduced in Mechanics by P.D. Panagiotopoulos 
[5]. As concerns their numerical treatment, many significant contributions are already available, see 
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e.g. [5,6]. So, for the case of two interacting structures (A) and (B), following e.g. the procedure of 
[7,8], the problem is first formulated as an inequality one by using concepts of Non-Convex 
Analysis. Next, double discretization, in space by the Finite Element Method and in time by a 
direct-time integration scheme (e.g. the central difference method), and optimization methods are 
used. Thus, by piecewise linearization of the interface unilateral contact laws, at each time-step a 
nonconvex linear complementarity problem of the following matrix form with reduced number of 
unknowns is finally solved: 

 
(2.2)  v ≥  0 ,       A v + a ≤  0 ,      v T . (A v + a) = 0 . 

 
So, the nonlinear Response Time-History (RTH) for a given seismic ground excitation can be 

computed. 
From the previous analysis is obvious that the damage level depends on the input seismic 

excitation, i.e. the seismic ground acceleration. As well known from Structural Dynamics and 
Earthquake Engineering [1], because this input is not known for future earthquakes, the spectral 
approach is used according to various aseismic building codes, e.g. the Greek Aseismic Code 
EAK2000 [12]. So here, instead of a non-linear dynamic analysis, which is time consuming [1], the 
approach of [4,14] is followed. According to equation (1), the description of the fragility curve 
involves only two parameters, Smi and βtot. The first parameter Smi is estimated on the basis of the 
capacity spectrum method [1], wherein the demand spectrum is plotted for a range of values of the 
earthquake parameter S (in spectral acceleration vs. spectral displacement format) and it is 
superimposed on the same plot with the capacity curve of the bridge. The earthquake parameter 
used in this study is the peak ground acceleration (PGA). The second parameter of Eq. (1) is the 
total lognormal standard deviation βtot, which takes into account the uncertainties in seismic input 
motion (demand), in the response and resistance of the bridge (capacity), and in the definition of 
damage states. This parameter (βtot) can be estimated by a statistical combination of the individual 
uncertainties (in demand, capacity, and damage state definition) assuming these are statistically 
independent. On the basis of empirical fragility curves obtained from actual bridge damage data, the 
value of βtot was set [4,14] equal to 0.6; due to the lack of a more accurate estimation of 
uncertainties in capacity, demand and damage states. 

Due to limited space here, for details for the main steps of the proposed methodology see [4, 
14-16]. 

 
3. THE CASE OF AN EGNATIA MOTORWAY BRIDGE WITH SEISMIC 

STOPPERS 
 
The bridge considered herein is the G2 valley-bridge near Kristallopigi, Epirus, built on the 

west sector of the Egnatia Motorway, in northern Greece. The 100m long bridge is carrying the 
right branch of the motorway over a steep mountainy slope near Kristallopigi. The bridge consists 
of three equal spans, each constructed using six 33m long prestressed – precast concrete beams that 
rest on two piers and two abutments via elastomeric bearings, as shown in Photo 1. The reinforced 
concrete piers are twin square columns, 20m high, framed by an orthogonal beam that supports the 
precast beams through 6 type NB4 rectangular elastomeric bearings with dimensions 600x700x255 
(135) in (mm). A 25cm thick in situ reinforced concrete slab, on the top of the beams, continues 
over the piers. It is acting as a diaphragm along the total length of the bridge, which is separated by 
the abutment ballast walls through elastometallic anchored joints, by gaps of 20 cm. Stoppers on the 
pier’s beams were designed to be distant from the superstructure such as to be activated after the 
exceeding of the maximum spectral displacement. Due to limited space here, details for the 
geometric and elastic characteristics of the bridge elements are given in [14-16], where also the 
computation steps for obtaining the fragility curves shown in Fig. 2 are given in details. 
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Photo 1: The G2/Kristallopigi bridge on Egnatia Motorway, Northern Greece. 
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(a) Longitudinal direction 
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(b) Transverse direction 

 
Fig. 2. Fragility curves of the G2 Kristallopigi bridge, Egnatia Odos motorway, Northern Greece.  
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4. CONCLUSIONS 
 
A simplified methodology has been presented for the calculation of the vulnerability curves of 

bridges in the presence of seismic stoppers. This methodology, using the Finite element Method 
(FEM), is based on a modal pushover nonlinear static analysis and on a capacity demand spectrum 
approach, instead of a time consuming non-linear dynamic based vulnerability analysis. Using the 
aforementioned approach, fragility curves were developed for the G2 Kristallopigi valley bridge of 
Egnatia Odos motorway, in Northern Greece. 
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КРИТЕРИЙ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛЯРНОСТ В СЛУЧАЙ НА УСУКВАНЕ 
 

Дария Михалева 1, Иван Павлов 2, Никола Игнатиев 3 
 

Резюме 
Ефективното сеизмично поведение на конструкциите зависи в голяма степен от 

целесъобразната композиция на конструктивните компоненти поемащи сеизмично 
въздействие. Значително редуциране на чувствителност към неблагоприятни усуквателни 
трептения се постига с конструкции с висока глобална коравина на усукване. Оценката за 
чувствителни на усукващи трептения конструкции, съгласно БДС EN 1998-1:2005, се прави с 
зависимостите: еох ≤ 0,30.rx и rx ≥ ls. (еох – разстояние между центъра на коравини и центъра 
на маси; rx – радиус на усукване и ls – инерционен радиус). В настоящия доклад са 
извършени параметрични изследвания на критериите за чувствителност при усуквателни 
трептения. Съставени са зависимости за концептуално проектиране: (1) – за радиуси на 
усукване при различни конфигурации на разпределение, на коравини и брой на шайби; (2) - 
за гранични относителни координати при удовлетворяване на rx ≥ls и (3) - за гранични 
относителни размери на правоъгълно централно ядро при удовлетворяване на rx≥ls. За 
приложение са приведени и съответни таблици. 
 

CRITERIA FOR REGULARITY IN PLAN IN CASE OF TORSION 
 

Dariya Mihaleva 1, Ivan Pavlov 2, Nicola Ignatiev 3 

Summary 
Effective seismic behavior depends strongly on the good composition design of the structural 

components. Substantial reduction of unfavorable torsional vibration may be achieved at structures 
with high global torsional stiffness. The assessment of horizontal regularity and sensitivity on 
torsional vibration, according БДС EN 1998-1: 2005, may be determined by: еох ≤ 0.30.rx и rx≥ ls 
(еох – distance between centers of mass and stiffness; rx – torsional radius; ls – radius of gyration). 
In the present report are performed parametric studies on the criteria for torsional vibration 
sensitivity. Equations of evaluation for conceptual design are presented in cases of: (1) - torsional 
radius depending on - different configurations, stiffnesses and numbers of shear walls; (2) - ultimate 
positions of sear walls for satisfying - rx ≥ ls and (3) - the dimensions of a central core for satisfying 
- rx ≥ ls,. For application, respective tables are presented. 
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1. Увод 
Ефективното сеизмично поведение на конструкциите зависи в голяма степен от 

целесъобразната композиция на конструктивните компоненти поемащи сеизмично 
въздействие. Eдин от водещите важни принципи на концептуално проектиране за добро 
реагиране е реализация на конструкции с висока глобална коравина на усукване. С това се 
постигат регулярни конструкции с най-редуцирана чувствителност към неблагоприятни 
усуквателни трептения и се избягва възникване на значителни завишения и концентрация на 
усилия в периферно разположени сеизмични компоненти. Основни критерии за постигане на 
ефективно сеизмичното поведение на хоризонтално регулярни конструкции са въведени в 
БДС EN 1998-1:2005 следните критерии: 

 
xx0 r300e .,≤    sx lr ≥        (1) 

където: еох е разстоянието между центъра на коравината и центъра на масата; 
  rx – радиус на усукване 
  ls – инерционен радиус. 

По-детайлен анализ на влиянието на отделни параметри в зависимостите (1) съгласно 
БДС EN 1998-1:2005 са представени по-долу.  

 
2. Обхват и основни приемания 
Зависимостите (1) за хоризонтална регулярност и глобална усуквателна съпротива на 

конструкциите са обобщаващи критерии, които служат за правилен избор на модели и 
методи на проектиране. Те са общи, поради което следва да се анализират с параметрични 
изследвания с обобщени случаи на конструктивно поведение. За намаление и концентриране 
на изследванията е приета симетрична конфигурация на конструкция с различно 
разпределение на сеизмичните елементи. Предварителни проучвания показват, че при 
глобални ексцентрицитети до 30% от радиуса на усукване, разликата при симетрична и 
несиметрична конфигурация е от порядъка на 10%. Това завишение е възможно да се вземе 
под внимание при различни конфигурации със съответни коригиращи коефициенти. 

Както е видно от зависимости (1) съществено влияние върху сеизмичното поведение на 
конструкциите оказват съотношенията между радиуса на усукване rx от една страна и от 
друга - инерционния радиус ls или ексцентрицитета еох, равен на разстоянието между центъра 
на коравини и центъра на маси. В изследванията представени по-долу са приети следните 
предпоставки: 

- деформациите в конструктивните компоненти са предимно от огъване; 
- конструкцията с шайби или с ядро и шайби е симетрична; 
- шайбите и ядрото достигат до върха на конструкцията, непрекъснато и без резки 

промени на коравините по етажи и във височина; 
- центровете на коравини и маси се отклоняват по височина сравнително малко; 
- коравината на подовите конструкции е значително голяма и деформациите в тях са 

пренебрежими. 
Влиянието на отделни параметри на основните критерии за сеизмичното поведение, е 

изследвано съгласно БДС EN 1998-1:2005, в зависимост от регулярността на 
конструкциите за следните случаи:  

- радиус на усукване rx при шайби с различни коравини в едно основно направление; 
- радиус на усукване rx при група от по една, две, три или четири симетрично 

разположени шайби, разпределени на еднакви разстояния от центъра на коравина в 
две основни направления; 

- инерционен радиус ls при правоъгълна подова конструкция в план; 
- гранични относителни координати αui при различен брой шайби при условие rx ≥ lS. 
 
3. Инерционен радиус ls 
Инерционният радиус на масата на подовата конструкция в план се определя със 

следните зависимости: 
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където: 
ls - инерционнен радиус; 
L - по-голямата страна на подовата плоча; 
В - по-малката страна на подовата плоча; 
а = L/B - отношение на по-голяма към по-малка страна (фиг. 2). 
Подробни данни са представени в табл. 1. 

Табл. 1. Числени стойности на инерционния радиус 

a = L/B 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 
(ls /L)2 1,417 0,417 0,167 0,104 0,088 
λs 1,190 0,645 0,409 0,322 0,297 

 
4. Радиус на усукване rx при шайби в две основни направления 
За по-голяма прегледност и глобалността на критерия: rx ≥ ls , дефиниран в БДС EN 

1998-1:2005 и при представените по-горе приемания ще се разглежда случая на симетрично 
разпределение на шайби в план. Разликата, която би се получила между стойностите на 
радиусите на усукване при несиметрично разположение на две крайни периферно 
разпределени шайби с различни инерционни моменти с тези на две еднакви периферни 
шайби, може да се оцени със сравнение на съответните им стойности на радиуси на 
усукване. При шайба в левия край (фиг. 1) с максимален инерционен момент - Imax= k.Imin и 
при дясна шайба с минимален - Imin, разстоянието от левия край до центъра на коравина z 
(фиг. 1) може да се определи чрез:  

L
k1

1z
+

=           (3) 

Съответно, радиусът на усукване rx и ексцентрицитетът е се определят с: 

 радиус на усукване: L
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Фиг. 1. Схема на асиметрично разпределени периферни шайби 
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Получените стойности за ексентрицитетът и радиуса на усукване при еднакви и 
различни инерционни моменти на периферните шайби са систематизирани в табл. 2. 

 
Табл. 2. Числени стойности на ексцентрицитета и радиуса на усукване 

Imax/Imin 1,0 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 
rs/L 0,500 0,490 0,479 0,471 0,452 0,433 
e/L 0,000 0,100 0,143 0,167 0,214 0,250 

0,3.rs/L 0,150 0,147 0,144 0,141 0,136 0,130 
 
От горната таблица се вижда, че граничното условие - еох ≤ 0,30.rx (форм. 1) е 

удовлетворено до отношение (Imax/Imin)=1,8. При това отношение разликата между 
симетрично (1) и несиметрично разпределение (1,8) на коравини възлиза на 4,2%. При 
стойност на (Imax/Imin)>1,8 е меродавно за удовлетворяване условието за регулярност 
еох ≤ 0,30.rx, а не условието rx ≥ ls, Поради това, стойността на радиуса на усукване при 
асиметрично разпределение на шайбите може да се определя с граничната зависимост rx ≥ ls 
получена при симетрично разпределение на шайбите при отношение (Imax/Imin) ≤ 1,8. 

Радиусите на усукване при шайби с разпределение в две направления (фиг. 2) се 
определят при: (1) - еднакви инерционни моменти (к = 1); (2) - различни инерционни 
моменти (к = 0,5 и 0,25); (3) - различно отношение на страните на правоъгълна плоча (а = 
0,25; 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0) и (4) - различни схеми на разпределение на шайбите, със следните 
зависимости: 

∑
∑ ∑

∑
∑ ∑ +

=
+

=
xi

2
ixi

2
m2

2
ixi

2
m

xi

2
jyi

2
ixi

x I

Ix
a
kIx

I
yIxI

r
αα ....

   (6) 

Като се заместят: 
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се получава:  ∑
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където: 
Ix - инерционнен момент на шайба с напречна ос в направление на ос x;  
Iy - инерционнен момент на шайба с напречна ос в направление на ос у; 
n - брой на шайбите.  

 

Фиг. 2. Схема на разпределение на шайби 
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С вариране на приети определени стойности на параметрите във формули (7 и 8) и с 
приложение на формула (9) са изчислени стойностите на радиуса на усукване rxn за 
разгледаните случаи на фиг. 3. Резултатите при различни конфигурации на шайбите са 
систематизирани в табл. 3.  

 

 
Фиг. 3. Схеми на разпределение на шайби 

 
Радиусът на усукване при различен брой шайби rxn (n=1÷4) и инерционния радиус ls се 

определят със зависимостите:  
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Критерий за хоризонтална регулярност: sxn lr ≥  

 
 При единични шайби и различни схеми на разпределение (фиг. 3a):  
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 При група от две шайби и различни схеми на разпределение (фиг. 3b): 
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 При група от три шайби и различни схеми на разпределение (фиг. 3c): 
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 При група от четири шайби и различни схеми на разпределение (фиг. 3d): 
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Получените резултати за нормализираният радиус на усукване при различна 
конфигурация на подовата конструкция и разположение на шайбите са приведени в табл. 3. 
Данните се отнасят за сеизмично въздействие в направление на ос „y”. 

 
Табл. 3. Стойности на нормализираният радиус на усукване при схеми на фиг. 3 

ρx1=rx1/L ρx2=rx2/L ρx3=rx3/L ρx4=rx4/L

a=L/B λs=ls/L k=Iy/Ix _____I 
α1=1 

____I_ 
α1=0,75 

__I___
α1=0,5

_I____
α1=0,25

___I_I
α2=1 

__I_I_
α2=0,75

_I_I_ 
α2=0,5

_I_I_I 
α3=1 

_I_I_I_ 
α3=0,75 

_I_I_I_I
α4=1,0 

1.00 2.062 1.546 1.031 0.515 1.822 1.314 0.815 1.602 1.113 1.411 

0.50 1.500 1.125 0.750 0.375 1.326 0.956 0.593 1.166 0.810 1.027 0.25 1.190 

0.25 1.118 0.839 0.559 0.280 0.988 0.713 0.442 0.869 0.604 0.765 

1.00 1.118 0.839 0.559 0.280 0.988 0.713 0.442 0.869 0.604 0.765 

0.50 0.866 0.650 0.433 0.217 0.765 0.552 0.342 0.673 0.468 0.593 0.5 0.645 

0.25 0.707 0.530 0.354 0.177 0.625 0.451 0.280 0.550 0.382 0.484 

1.00 0.707 0.530 0.354 0.177 0.625 0.451 0.280 0.550 0.382 0.484 

0.50 0.612 0.459 0.306 0.153 0.541 0.390 0.242 0.476 0.331 0.419 1.0 0.408 

0.25 0.559 0.419 0.280 0.140 0.494 0.356 0.221 0.435 0.302 0.383 

1.00 0.559 0.419 0.280 0.140 0.494 0.356 0.221 0.435 0.302 0.383 

0.50 0.530 0.398 0.265 0.133 0.469 0.338 0.210 0.412 0.286 0.363 2.0 0.323 

0.25 0.515 0.387 0.258 0.129 0.456 0.328 0.204 0.401 0.278 0.353 

1.00 0.515 0.387 0.258 0.129 0.456 0.328 0.204 0.401 0.278 0.353 

0.50 0.508 0.381 0.254 0.127 0.449 0.324 0.201 0.395 0.274 0.348 4.0 0.298 

0.25 0.504 0.378 0.252 0.126 0.445 0.321 0.199 0.392 0.272 0.345 

 
От резултатите в табл. 3 могат да се направят следните изводи: 

 Най-благоприятно за удовлетворяване на условието за хоризонтална регулярност 
(rxn ≥ lS) е случая на квадратна в план подова конструкция; 

 Равномерното разпределение на шайбите е по-неблагоприятно в сравнение с по-
малко на брой шайби, но раположени по периферията на подовата конструкция 
(фиг. 5); 

 Условието (rxn ≥ lS) се удовлетворява при еднакви коравини в двете направления 
(k=1) и шайби, раположени по периферията на подовата конструкция. 
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Фиг. 4.  Нормализиран радиус на усукване        Фиг. 5.  Нормализиран радиус на усукване 

при к=Iy/Ix=1       при α=1 и к=1 
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Фиг. 6. Нормализиран радиус на усукване          Фиг. 7. Нормализиран радиус на усукване 

при схема на фиг. 3а      при схема на фиг. 3b 

5. Гранични относителни координати αi при система от шайби удовлетворяваща 
условието rxn  ≥ lS 

Граничните относителни координати αi се определят от условието: rxn = ls, което с 
прилагане на формули (2) и (9) се получава: 
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Граничните относителни координати αi са определени с вариране на стойности на 
параметрите к и а. Стойностите на относителните координати αi са систематизирани за 
конфигурации от една шайба и групи от две и три шайби. Разстоянията между отделните 
шайби Δ са приети равни на 0,25xm, при което Δ/xm = 0,25 (фиг. 8).  

 
5.1. При единична шайба 

При единична шайба (фиг. 8а), т.е. при n=1, в изразът (11) ∑ 2
iα е равен на αu1. 

Граничната относителна координата αu1 сe определя с израза:  
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λα          (12)  

 
 

Фиг. 8. Конфигурации на групи от шайби 
 

5.2. При група от две шайби 

При група от две шайби (фиг. 8b), при n=2 в (11) ∑ 2
iα се определя както следва: 

( ) 2
i

2
i

2
i

2
1i x2xxx Δ+Δ−=Δ−=−  или ( ) 2

i
2
i

2
mi

2
1i 25050x ,,/ +−=Δ−=− αααα  
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06250502 i
2
i

2
i ,, +−=∑ ααα  

Като се използва зависимост (11) се получава: 
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⎛
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2
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a
k1

806250502 λαα ,,  

От полученото квадратно уравнение се определя граничната относителна координата 
αu2, както следва: 

2
C206250250

A

AC
2
B

2
B 2

2u
−+

=
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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където: 

2A = ;  50B ,−= ; 
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5.3. При група от три шайби 

При група от три шайби (фиг. 4c), при n=3 в изразът (11) ∑ 2
iα се определя както 

следва: 

( ) 2
i

2
i

2
i

2
1i x2xxx Δ+Δ−=Δ−=−   и  ( ) 2

i
2
i

2
i

2
2i 4x4x2x Δ+Δ−=Δ−=−α  

3130513250525063 i
2
i

2
i

2
i

2
i ,,,.,. +−=+−=∑ ααααα  

Като се използва зависимост (11) се получава: 
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От полученото квадратно уравнение се определя граничната относителна координата 
αu3, както следва: 
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където:    

3A = ;  51B ,−= ; 
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С вариране на приети стойности на параметрите във формула (11) и с приложение на 
формули от (12) до (16) са изчислени стойностите на граничните относителните координати 
αui. За различни конфигурации на шайбите (фиг. 8), изчисленитe стойности на граничните 
относителни координати αui са систематизирани в табл. 4.  
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Табл. 4. Гранични относителни координати αui при удовлетворяване на условието rx ≥ lS 

a=L/B αui k=Iy/Ix 
0,25 0,5 1,0 2,0 4,00 

1.00 0.577 0.577 0.577 0.577 0.577 
0.50 0.793 0.745 0.667 0.609 0.586 

αu1 
____I_ 

0.25 - 0.913 0.730 0.626 0.591 
1.00 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 
0.50 0.909 0.860 0.780 0.721 0.698 

αu2 
__I_I_ 

0.25 - - 0.845 0.739 0.702 
1.00 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 
0.50 - 0.967 0.885 0.823 0.799 

αu3 
_I_I_I_ 

0.25 - - 0.951 0.842 0.804 
 
От резултатите в табл. 4 се установява, че при а=(L/B)<1 и отнoшение на коравините в 

двете направления к=0,25, не се удовлетворява условието rx ≥ lS. 
 
6. Критерий за хоризонтална регулярност в зависимост от ексцентрицитет еох 
Критерият за хоризонтална регулярност в зависимост от тоталния ексцентрицитет в 

едно направление еох се удовлетворява с условието: 
xx0 r300е ,≤           (17) 

Това условие се определя като се изчисли радиусът на усукване rx. При симетрично или 
несиметрично разположени шайби с коравини от ляво и от дясно спрямо масовия център до 
съотношение 0,25, може да се използват данните за rx от табл. 3. 

 
7. Заключение 
Критерият xx0 r300e ,≤ отразява степента на чувствителност на високи сгради или силно 

асиметрични конструкции на сгради в план. При неудовлетворяване на критерия 
xx0 r300e ,≤ се получава значително завишение на усилията в периферните шайби, дължащо 

се на значителни премествания от ротация около вертикалната ос на конструкцията при 
трептения от сеизмични въздействия. Най-неблагоприятни са удължените в план сгради при 
направление на сеизмичното въздействие успоредно на дългият размер. Особенно 
чувствителни на усукващи трептения в този случай са конструкциите с шайби с малка 
коравина, ориентирани в перпендикулярно направление на сеизмичното въздействие. 
Разгледани са случаите с една, две, три и четири симетрично разположени шайби при 
различни конфигурации в план и коравини в двете направления. Приведените таблици и 
графики дават възможност за предварителна оценка на конструкциите с голяма 
чувствителност на усукващи трептения. 

 
Литература 
1. БДС EN 1990:2002, Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции, 

БИС, 2002. 
2. БДС EN 1992-1-1:2005, Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни 

конструкции, част 1-1: Общи правила и правила за сгради, БИС, 2005. 
3. БДС EN 1998-1:2005, Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични 

въздействия, част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради, 
БИС, 2005. 

4. Fardis, M.N., Carvalho, E.C., Elnashai, A., Faccioli, E., Pinto, P.E., Plumier, A., 
“Designers Guide to EN 1998-1 and EN 1998-5: Eurocode 8: Design of Structures for 
Earthquake Resistance. General Rules, Seismic Actions, Design Rules for Foundations 
and Retaining Structures”. Thomas Telford Publishers, London, 2005. 

5. Ahmed Elghazouli, A.Y., “Seismic Design of Buildings to Eurocode 8”, Taylor &Francis, 
2009. 



 

- 201 - 

Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, 
9 ÷ 11 септември 2010 г., Варна 

 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction and Application of Eurocodes (Science and Practice),
9 ÷ 11 September 2010, Varna, Bulgaria 

 

ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ БЕТОНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Валерий Б. Найденов 1 

Резюме 
Дискутират се възможностите на дисперсно-армираните със стоманени и 

полипропиленови фибри бетони да бъдат използвани за вътрешни слоеве на сейфове, 
трезорни врати и трезорни помещения за съхраняване на ценности. Предложена е подходяща 
рецептура и оптимизирана технология за изпълнение, като са анализирани основните 
якостно-деформационни показатели на такива бетони. Анализират се данни за якостта на 
натиск и опън при огъване, модули на еластични деформации и коефициент на напречни 
деформации. Оценено е съответствието на такъв сейф при специално натурно изпитание, 
съгл. изискванията на EN 1143-1:1997. 
 

FIBER-REINFORCED CONCRETES FOR SPECIAL PURPOSES  

Valeriy B. Naidenov 1 

Abstract 
The paper discusses possibilities of using specially prepared concretes as internal layers of 

safes, safety vault doors and premises, where concretes are reinforced with steel and polypropylene 
fibers. Appropriate mixing prescriptions and technology of concrete preparation are proposed, and 
basic strength-deformation parameters of the material are analyzed. Subsequent data for 
compression and tension-in-bending strength, modules of elasticity and coefficient of transversal 
deformation are summarized. Compliance with the requirements of EN 1143-1:1997 is assessed, 
performing in situ test of safe vault strength and reliability.   

 

                                                 
1 ст.н.с. д-р инж. Валерий Б. Найденов, Централна лаборатория по физико-химична механика – БАН,  
e-mail: valna 53@mail.bg 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
БДС EN 1143-1:1997 „Сейфове, трезорни врати и помещения” определя методите за 

изпитване и класифицирането на свободно стоящи сейфове, сейфове за вграждане (в под и 
стена), трезорни врати, както и трезорни помещения (с и без врата) по отношение на 
съпротивлението им срещу кражба с взлом. 

За да може да се премине към същината на въпроса за проектиране на подобни 
специални съоръжения, следва да се въведат някои основни понятия, а именно: 

Сейфът е хранилище, осигуряващо защита на съдържанието си срещу кражба с взлом, 
което в затворено помещение има поне една вътрешна страна с дължина, по-малка или равна 
на 1 m. 

Трезорното помещение е хранилище със защитено съдържание срещу кражба с взлом 
с дължини на вътрешните стени в затворено положение във всички направления, по-големи 
от 1 m. 

Трезорната врата е врата с една или повече ключалки, застопоряващ механизъм и 
рамка, предназначена за достъп до трезорното помещение. 

Основно време е времето, през което се използва даден инструмент за да се осъществи 
промяна в образеца за изпитване. 

Единица за съпротивление (RU) – съпротивлението срещу кражба с взлом, което е 
резултат от използването за 1 min на инструмент с коефициент 1 и базисна стойност 0. 

Степен на съпротивление – класификационно означение на съпротивлението срещу 
кражба с взлом. 

Стойност на съпротивлението – числена стойност, изразена в единици за 
съпротивление, която се изчислява за всяко изпитване. 

Базисна стойност (BV) – число, изразено в единици за съпротивление, отнасящо се за 
конкретен инструмент. Базисната стойност изразява трудностите, свързани с набавянето, 
транспортирането, употребата и прилагането на съответния инструмент на дадено място, 
както и необходимите познания и опит за ефективното му използване. 

Коефициент на инструмента – число, изразено в единици за съпротивление за минута, 
отнасящо се за група инструменти. Той отразява фактори като шум, дим, газове и други 
признаци, повишаващи възможността кражбата с взлом да бъде забелязана. 

 
2. КЛАСИФИКАЦИЯ 
Сейфовете се класифицират по степен на съпротивление, съгл. табл. 1, а трезорните 

врати и трезорните помещения – съгл. табл. 2. 
 

Табл. 1 Минимални изисквания за сейфове по степен на съпротивление 

Изпитване на разбиване 
с инструмент – стойност 
на съпротивлението RU 

Ключалки Степен на 
съпро-

тивление частично 
разбиване 

цялостно 
разбиване 

Якост на 
aнкерната 
връзка, kN 

(за свободни 
сейфове под 

1000 kg) 
брой клас по 

EN 1300 

Допълнrтилни 
изисквания при 
EX (стойност на 
съпротивлението 
след взривяване) 

0 30 30 50 1 А няма озн. ЕХ 
І 30 50 50 1 А няма озн. ЕХ 
ІІ 50 80 50 1 А 4 
ІІІ 80 120 50 1 В 6 
ІV 120 180 100 2 В 9 
V 180 270 100 2 В 14 
VІ 270 400 100 2 С 20 
VІІ 400 600 100 2 С 30 
VІІІ 550 825 100 2 С 41 
ІХ 700 1050 100 2 С 53 
Х 900 1350 100 2 С 68 

 
Класификацията на съпротивлението може да се използва при проектиране на системи 
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за сигурност, като се има предвид, че реалните опити за разбиване зависят от престъпника, 
от условията на мястото на престъплението, от наличните инструменти и, по правило,  
изискват повече време от това на изпитването. 

Когато тези специални съоръжения се изпитват и класифицират и на устойчивост при 
взривяване, тогава тази тяхна характеристика се отразява и с означението ЕХ. Трябва да се 
подчертае, че съгласно визирания по-горе стандарт, това изпитване, респ. означение, е по 
силата на мотивиран избор. 

При конструирането на съоръженията не се допускат отвори в защитните материали, 
като необходимите такива за кабели и ключалки трябва да са със сечение под 100 mm2. 

 
3. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА ОБРАЗЦИ И ИЗПИТВАНЕ НА 

БЕТОНА 
Обект на дискусия в доклада е поставената задача за търсене на техническо решение за 

изработване на свободно стоящи сейфове с врати, трезорни врати и трезорни помещения с 
висока степен на съпротивление срещу разбиване, състоящи се от стоманена профилна 
носеща конструкция, стоманена листова обшивка, прътова стоманена армировка и пълнежен 
слой от дисперсно-армиран бетон. 

Изискванията към стоманената конструкция не са обект на дискусия – тя се проектира 
от възложителя. Естествено съпротивлението срещу разбиване би било по-високо, ако целият 
корпус се изработва от дебела листова стомана (над 5-8 cm), но това е технически трудно 
осъществимо и би утежнило и оскъпило значително конструкцията. Още повече по-горе 
формулираната степен на съпротивление не е в правопропорционална зависимост от 
дебелината на листовата стомана, предвид физическата еднородност на материала и 
съществуващите технически възможности за преодоляването й. 
 
Табл. 2 Минимални изисквания за трезорни врати и трезори по степен на съпротивление 

Ключалки Степен на 
съпро-

тивление 

Изпитване на разбиване с 
инструмент – стойност на 
съпротивлението при 

цялостно разбиване, RU 
брой клас по 

EN 1300 

Допълнителни изисквания 
при EX – стойност на 
съпротивлението след 

взривяване 
0 30 1 А няма озн. ЕХ 
І 50 1 А няма озн. ЕХ 
ІІ 80 1 А 4 
ІІІ 120 1 В 6 
ІV 180 2 В 9 
V 270 2 В 14 
VІ 400 2 С 20 
VІІ 600 2 С 30 
VІІІ 825 2 С 41 
ІХ 1050 2 С 53 
Х 1350 2 С 68 

ХІ 2000 3 
2 

С 
D 100 

ХІІ 3000 3 
2 

C 
D 150 

ХІІІ 4500 2 D 225 
 

Това, в случая, са и основните аргументи да се търси решение чрез многослойна 
конструкция на стените на хранилищата за ценности. 

Изискванията към бетона в този случай са изключителни – високи якости на натиск, 
опън и огъване, удароустойчивост, устойчивост на просвредляване, ниска степен на 
проницаемост, демпфериращи свойства при вибрационно действие, устойчивост при 
употреба на взривни вещества и пр. 

Предложено е решение чрез проектиране на рецептура на дребнозърнест високоякостен 
дисперсно-армиран със стоманени и полипропиленови фибри бетон с компенсирано 
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съсъхване и клас по якост на натиск В60. Дозировката на стоманените фибри от типа 
NOVOCON XR 1050 (производство на PROPEX CONCRETE SYSTEMS, USA) е 100 kg/m3, 
което надхвърля значително оптималните дозировки при проектиране на бетони за 
индустриални бетонни настилки. 

 

 
Сн.1 – армировъчен скелет Сн.2 – производство и 

полагане на дисперсно-
армирания бетон 

Сн.3 – дисперсно-армиран 
бетон, положен във вратата 

на сейфа 

  

Снимки 1, 2, 3, 4 и 5 – Фази 
на приготвяне, полагане и 
изпитване на дисперсно-

армирания бетон 

Сн.4 – изпитване за якост на 
натиск 

Сн.5 – общ изглед на 
образците след изпитване 

на бетона 
 

Всичко това предполага разработването на специална процедура на хомогенизиране и 
полагане на бетонната смес в силно стеснени условия – светъл отвор между стоманените 
стени 8 cm, в който светъл отвор е разположена и армировъчна мрежа от профилна стомана 
N8 през 10 cm. Високата подвижност и хомогенност на бетонната смес се осигурява чрез 
използването на суперплестифициращ и компенсиращ съсъхването до степен на 
самонапрягане агент FLO-ADD (производство на DON CONSTRUCTION PRODUCTS, U.K.) 
в дозиравка 200g/50 kg цимент. Допълнителна хомогенност на бетонната смес, включително 
и сигурност срещу разслояване при прилагане на продължително уплътняващо вибрационно 
действие, е осигурена чрез използването на полипропиленови фибри от типа FIBERMESH 
F150, производство също на PROPEX CONCRETE SYSTEMS, USA, в дозировка 1,800 kg/m3, 
което надхвърля повече от два пъти нормалната дозировка за конвенционални приложения. 

Дисперсно-армираният бетон е произведен по механизиран способ (с бетонобъркачка) в 
цеха за производство на специалните съоръжения. Разработена и осъществена е специална 
технология за подаване и хомогенизиране на участващите компоненти – трошен камък (фр. 
4-12 mm), пясък (0-4 mm), цимент CEM I 52,5, стоманени и полипропиленови фибри, 
суперпластифициращ компенсатор на съсъхването и вода. 

Отделните фази на производство, полагане и уплътняване (на вибромаса) са показани 
на Снимки 1,2 и 3. От голямо значение за получаваните качества на дисперсно-армирания 
специален бетон е оптимизиране параметрите на виброупътнителния режим. 

По време на производството на корпуса на сейфа (Сн. 1) и неговата врата (Сн. 3) са 
взети пробни образци за установяване якостно-деформационните свойства на бетона – 
кубчета 10/10/10 cm, призми 10/10/40 cm и 7/7/28 cm. Пробните тела отлежават до 28-дневна 
възраст в стандартни условия, след което кубчетата са изпитани на якост на натиск, а 
призмите – за определяне размера на съсъхването и якостта на опън при огъване. 
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Фиг. 1 Крива „напрежение-провисване” 

при огъване 

Определената якост на натиск (при плътност 
ρ=2,43 t/m3) е 64,80 МРа (Сн.4 и 5), 
съсъхването е 0,004% (практически напълно 
компенсирано), а поведението на бетона под 
натоварване на огъване е показано на Фиг. 1. 
Постигната е максимална якост на опън при 
огъване около 7,8 МРа при доказано псевдо-
пластично поведение на бетона под 
натоварване на огъване - разрушението 
настъпва при деформации, няколко кратно 
по-големи от тази при поява на първа 
пукнатина (формирана висока остатъчна 
якост). 
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Фиг. 2 Модул на еластични деформации на 
натиск при различни степени на 

натоварване 

Фиг. 3 Коефициент на Поасон при натиск 

 
Очертан е забележим максимум при определяне модулът на еластични деформации при 

натиск, като е определен и коефициентът на Поасон при същото натоварване. 
 
4. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗПИТВАНЕ НА СЕЙФА ПО БДС EN 1143-1:1997   
Изпитването чрез директно разбиване за доказване степента на съпротивление на така 

изработения сейф е осъществено от специален екип в специализирана лаборатория. По 
понятни причини подробностите не са обект на този доклад. 

За физическото пълно или частично разбиване са използвани различни инструменти - 
ръчни инструменти за монтаж/демонтаж, ръчни инструменти за придържане, ръчни лостови 
инструменти, ръчни инструменти за рязане, пилене и пробиване, ръчни ударни инструменти, 
специализирани инструменти с електрическо задвижване без и с ударно действие, 
шлифовъчни и режещи инструменти, както и такива за рязане и стопяване с термично 
действие. Общо по своите характеристики изброените инструменти се делят на 11 групи, 
като всяка група допълнително се дели на 5 категории, съобразно коефициента на 
инструмента (група А, к= 5,0 RU; група B, k=7,50 RU; група С, k=10,00 RU; група D, k=15,00 
RU; група S, k=35,00 RU). Към всички инструменти са специфицирани различни 
принадлежности – свредла, листа от ножовка, секач, клин, шило, абразивен диск, дюза, 
диамантен диск, електроди, диамантено-корундово свредло и пр. Отчетена е вероятността 
при евентуален взлом да се употреби и концентрирани киселини и основи. 

Изпитването служи за определяне минималната стойност на съпротивление  за 
изпитване при частично и цялостно разбиване. Изпитвателният екип записва времето за 
частично и цялостно разбиване с употреба на т.н. „изпитвателни шаблони”, като се 
изчислява стойността на съпротивлението. Шаблоните са различни при частично и пълно 
разбиване.  

Условията за осъществен успешен опит за разбиване с инструмент са: 

0,185

0,19

0,195

0,2

0,205

0,315 0,42 0,525 0,63 0,735

σ/Rb

μ



 

- 206 - 

- при частично разбиване – един от посочените шаблони да премине напълно през 
създадения отвор; 

- при пълно разбиване – един от посочените специални шаблони да премине през 
създадения отвор и/или  вратата да се премахне или да се отвори отвор в нея с 
височина не по-малка от 80% от височината на вътрешното пространство. 

При самото провеждане на изпитването инструментите за разбиване се подготвят така, 
че да могат да бъдат използвани веднага. Тъй като времето за подготовката им е включено в 
базисните стойности на съответния инструмент, то не трябва да се вземе предвид при 
определяне стойността на съпротивлението.  

Измерва се и се записва основното време за използване на всеки инструмент. 
За всяко изпитване на разбиване с инструмент стойностите на съпротивлението VR се 

изчисляват по формулата 
 
VR = Σti.c + ΣBVi, 
 
където: 
Σti – сумата от всички основни времена, изразена в минути; 
с – най-високият коефициент на инструмента от тези, изпoлзвани за разбиване; 
ΣBVi – сумата от базисните стойности на всички използвани инструменти. 
 
Получената стойност се закръглява до близкото по-голямо цяло число и представлява 

стойността на съпротивлението в единици за съпротивление (RU) за това изпитване за 
разбиване с инструменти. С получената стойност на съпротивлението се влиза в съответната 
табл. 1 или 2 и се отчита съответната степен на съпротивление на сейфа, респ. трезорната 
врата или стена. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеното изпитване по БДС EN 1143-1 на единичен свободно стоящ сейф, 
конструиран и изработен по описания по-горе начин с използването на специален среден 
слой от дисперсно-армиран с компенсирано съсъхване бетон, доказа постигането на 
VІІ степен по съпротивление при пълно разбиване, което задоволява напълно изискванията 
на предварителното задание. 

 



 

- 207 - 

Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, 
9 ÷ 11 септември 2010 г., Варна 

 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction and Application of Eurocodes (Science and Practice),
9 ÷ 11 September 2010, Varna, Bulgaria 

 

 
БЕТОН С РЕДУЦИРАНИ СВОБОДНИ ДЕФОРМАЦИИ ЗА ФУНДАМЕНТНАТА 

ПЛОЧА НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „СОФИЯ” 
 

Валерий Б. Найденов 1 

Резюме 
Акцентът се поставя върху развитието и контрола на процесите на 

пукнатинообразуване в масови бетони, изливани по време на строежа на 
Многофункционална спортна зала „София”, предизвикани от т.н. вътрешно-присъщи 
фактори, изключващи експлоатационни натоварвания. Специфицирани са мерки при 
проектирането на конструкцията на фундаментната плоча, състава на бетона, както и 
технологични мероприятия по време на изпълнението и отлежаването му. 

 

CONCRETE WITH REDUCED FREE DEFORMATIONS FOR THE FOUNDATION 
PLATE OF THE “SOFIA” NATIONAL SPORTS HALL 

 
Valeriy B. Naydenov 1 

Abstract 
The paper emphasizes on the development and control of crack formation in typical concretes, 

resulting from the so called inherent factors and disregarding exploitation loads. Steps in the design 
of structures, concrete composition and concrete preparation technology and ageing are specified. 

 

                                                 
1 ст.н.с. д-р инж. Валерий Б. Найденов, Централна лаборатория по физико-химична механика – БАН, 
e-mail: valna 53@mail.bg 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Изграждащата се в момента Многофункционална спортна зала в гр. София е уникално 

по мащабите си съоръжение, което поставя за решаване редица интересни научно-
технически задачи, една от които е организиране на комплекс от мероприятия, свързани с 
редуциране на свободните деформации на масовите бетони, изливани във фундаментната 
плоча на залата. 

В изложението акцентът се поставя върху развитието и контрола на процеси на 
пукнатинообразуване, предизвикани от т.н. вътрешно-присъщи фактор, изключващи 
експлоатационни натоварвания. 

Подобно на много други строителни материали, бетонът като крехък материал, е 
подложен на несилови въздействия, водещи до обемни изменения (т.н. сводобни 
деформации) – съсъхване, циклично омокряне и изсушаване, температурен градиент и пр. 
Обемни изменения, предполагащи развитие на напрежения (обикновено опънни), 
надвишаващи капацитета на бетона в съответно структурно състояние, логично водят до 
пукнатинообразуване. Тези обемни изменения могат успешно да бъдат ограничавани чрез 
отделяне на подобаващо внимание и оптимизиране на редица фактори, като: 

 Минерален състав, форма, повърхност и зърнометрия на добавъчните материали, 
които пряко влияят на коефициента на температурно разширение на бетона, 
степента на съсъхване, пълзене и релаксация на напреженията, породени от 
свободните деформации;  

 Динамиката в условията на полагане и обработка на бетонната смес; 
 Количество направна вода; 
 Циментово съдържание; 
 Прекалено ранно изливане на вода върху прясно положената бетонна повърхност; 
 Повърхностна карбонизация вследствие съдържанието на въглерод във въздуха; 
 Неравномерно слягане на земната основа при изграждане на плочи на земна 

основа; 
 Термовлажностни условия и грижи за бетона при отлежаване; 
 Изпарение на повърхностната вода, причинено от водоотделяне и разслояване на 

бетонната смес; 
 Загуба на вода, дължащо се на протичане на нерегламентирано бързи 

хидратационни процеси; 
 Неподходящо подбрани химически добавки. 

 
2. КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СЪСЪХВАНЕ 
Съсъхването е вътрешно-присъща косвена характеристика на протичащите процеси на 

структрурообразуване и втвърдяване на бетона. Накратко казано, съсъхването е изменение 
на обема, причинено от загуба на физически и химически свързана вода. Както вече бе 
подчертано, размерът му се влияе от редица фактори, включително вида на цимента и 
добавъчните материали, водосъдържанието, състава на бетона, методите на полагане, 
обработка и грижите за бетона след полагане, температурата и влажността на средата и пр. 
Известно е, че значителен процент от размера на съсъхването се формира през първите 
часове и дни на свързване и втвърдяване на бетона. По принцип контролиран размер на 
съсъхване се наблюдава при бетони с нисък коефициент на температурно разширение, нисък 
еластичен модул и висока опънна якост. За съжаление, последните две важни 
характеристики са физически противоречащи. 

В до структурен стадий в бетонната смес доминира физическото съсъхване, докато в 
процеса на структурообразуване и втвърдяване химическите взаимодействия, свързани с 
миграционна динамика на водни молекули влияят осезаемо върху размера на съсъхването. 

Химическият състав на цимента няма голямо значение за размера на съсъхването, 
въпреки че високоалуминатните цименти са по-склонни на съсъхване при равни други 
условия. Повишеното гипсово съдържание може да редуцира донякъде размера му. Разбира 
се с нарастване ситността на цимента, съсъхването се увеличава, особено в ранните 
стадии на хидратация. 
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За контролиране размера на съсхването следва да се спазват съответни правила и да се 
вземат адекватни предпазни мерки. 

 
2.1. Мерки при проектирането на бетонни и стоманобетонни конструкции 
При проектирането на конструкциите следва да се отчитат ограничителните условия, 

свързани с динамиката на обемните изменения, едновременно при повишена и понижена 
температура. Организирането на съответни фуги през съответно изчислени интервали е 
непосредствена задача за решаване. Относителната ширина и дълбочина на евентуалните 
пукнатини трябва да бъдат съобразявани чрез съответен рационален подбор на твърда 
противосъсъхвателна армировка или дисперсна армировка. Трябва да се избягват 
организирането на полета с остри ъгли и зони с възможна концентрация на напреженията. 
Ако това е невъзможно, следва да се предприемат мерки за недопускане на 
пукнатинообразуване в тези зони – допълнително армиране, ограждане на конфликтната зона 
чрез организиране на привидни (рязани) фуги и пр.  

В случая изпълнението на фундаментната плоча е разделена на три такта, като в 
граничните зони на отделните тактове са организирани противосъсъхвателни трапецовидни 
сектори, изливането на бетона в които се извършава след около месец след бетонирането на 
трите основни такта (фиг. 1). По този начин се дава възможност за консумиране на 
съсъхването в по-голямата си част в основните три блока на плочата, едва след което става 
бетонирането в трапецовидните сектори – мярка, която позволява минимизиране на 
свободните деформации на бетона. 
 

 
Фиг. 1 Фундаментна плоча – тактове и организация на 

трапецовидни противосъсъхвателни сектори 
 

2.2. Мерки при проектиране състава на бетона 
Преди всичко следва да се предвижда използването на надлежно изследвани и с 

доказани физико-механични характеристики материали за бетона – тип цимент, добавъчни 
материали и адекватни на условията на експлоатация химически добавки. Трябва да се 
избягва проектирането на прекалено богати на циментово съдържание смеси – нещо 
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което често се използва в случаи на некачествени добавъчни материали. 
Типът и размерът на добавъчните материали са от изключително значение, особено 

като се отчете непосредствената им връзка с необходимата направна вода за постигане на 
желаната консистенция. Логично от такава гледна точка, стига да няма конструктивни 
ограничения, е използването на едри добавъчни материали с по-висок номинален размер 
на фракцията. И една чисто практическа препоръка, която като че ли е добре неосъзната, но 
е обичайна практика в нашите условия на производство – добавъчните материали да 
бъдат предварително омокрени преди влагане в бетонната смес. 

Количеството на направната вода е решаващ фактор с доминиращо влияние върху 
размера на съсъхването. Една не толкова известна зависимост сочи, че нарастването на 
водата с 1% води до нарастване на съсъхването с 2% [3]. Това означава, че желаната 
обработваемост на бетонната смес трябва да се постига с възможно минимално количество 
вода – оттук и особената степен на значимост на използване на подходящо подбрани 
водоредуциращи химически добавки, както и необходимостта от строг контрол по 
отношение на нерегламентираното увеличаване на водата при полагане на бетонната 
смес на местостроежа. 

Влагането на дисперсна армировка от полипропиленови фибри от типа FIBERMESH® 
води до особено добри резултати, включително до пълно елиминиране на 
пукнатинообразуването от съсъхване, което е дискутирано вече в множество други наши 
публикации [4, 5]. 

 
2.3. Мерки при полагане и обработка на бетона 
Необходимо е внимателното отношение при изпълнението на необходимите кофражни 

работи. Кофражите трябва да са точно и неподвижно фиксирани в план и на ниво. Всякакво 
нерегламентирано преместване по време на бетонирането води до негативни последици. 
Същото се отнася и до тяхната степен на водонепроницаемост, което, ако не е изпълнено, 
веднага води до допълнително абсорбиране на вода в зоната на контакта с бетонната смес и 
развитие на локално ускорено съсъхване. 

Полагането на бетона следва да бъде съчетано с необходимото технологично 
уплътняване на сместа. При работа в екстремни температурни условия (ако те не могат да 
бъдат избягнати) следва да се вземат съответни технологични мерки – различни за работа 
при високи и ниски температури. Използването на различни способи за предпазване на 
повърхността от прекалено бързо изсушаване (фолио, сенници, повърхностно 
филмообразуване чрез подходящи течни мембрани и пр.), респ. замръзване (покриване с 
изолационни материали, вата, рогозки, противозамръзващи добавки и пр.), са от особено 
значение. 

Полагането на бетона трябва да става равномерно, като особено внимание се отделя 
на качественото уплътняване в зоните около кофражните страници, ъглите, в зоните на 
сгъстена армировка и пр. Повърхностната обработка (подравняване на ниво, ръчно или 
машинно мастаросване, шлайфане и пр.) трябва да се извършва по предписаните в 
съответните технологични регламенти способи. 

Пукнатионообразуването може да се избегне до голяма степен със стартиране на 
съответни операции и грижи за бетона след финишната обработка. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мерките за предотвратяване на пукнатинообразуването, причинено от развитие на 

свободни деформации в бетона е задача, чието решение изисква комплексен подход и 
съответно наличие на определено ниво на техническа култура от страна на проектанти и 
строители. Именно в такава връзка са описаните по-горе набор от мерки, които бяха успешно 
приложени при изпълнението на фундаментната плоча на Национална спортна зала „София”. 
Те могат да се обобщят така: 

 
3.1. Конструктивни мерки 
- разделяне фундаментната плоча на три основни такта за бетониране; 
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- организиране на противосъсъхвателни трапецовидни сектори, в които бетона се 
излива не по-рано от месец след изливането на основните тактове. 

 
3.2. Цимент 
- минимизирано количество; 
- използване на цименти с понижена ситност на смилане; 
- използване на цименти с понижено съдържание на трикалциев алуминат С3А и 

двукалциев силикат C2S; 
- недопускане включването на тецова пепел като заместител на част от количеството на 

цимента. 
 
3.3. Добавъчни материали 
- включване на по-едрозърнест пясък; 
- използване на едри добъвъчни материали (ЕДМ) във вид на здрави трошено-каменни 

фракции (поне 2 на брой) с възможно по-висок максимален размер на единичното зърно; 
- минимизирано участие на глинести примеси, съобразно изискванията на съответните 

EN; 
- използване на ЕДМ с минимизирана водна обсорбция. 
 
3.4. Водоциментово отношение 
- минимизиране количеството на водата в рецептурата чрез включване на подходящи 

водоредуциращи химични добавки; 
- консистенция на бетонната смес – до 10 cm (мерена по мярката на слягане с конус на 

Абрамс). 
 
3.5. Технологични мерки 
- не е допускано нерегламентирано добавяне на вода на местостроежа; 
- кофражните форми са от водонепроницаем хидрофобен материал; 
- старателно уплътняване с използване на подходящи вибратори; 
- старателно уплътняване в зоната на контакт с кофража и при сгъстена армировка; 
- финишна обработка на повърхността – механизирано пердашене „на тава”; 
- грижи за бетона след бетониране. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ 
СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЕТРОСТАНЦИЯ И 

ВЕНТИЛАЦИОННА ШАХТА ЗА НОВОТО МЕТРО НА СОФИЯ 
 

Дончо Партов 1, Милен Петков 2 

Резюме 
Съдържанието на тази статия е свързано с проекта, оформянето на концепцията на 

проектното решеие и технологията на изграждане на временни стоманени конструкции 
използвани за усилване на дълбоките изкопи на метростанция 8 и вентилационна шахта 7-8 
за новото метро в Софи, Линия-1, Разширение на проекта от площад „Света Неделя до 
стадион Васил Левски. Строителните изкопи са изпълнени с шлицови стени от монолитен 
стоманобетон, които от своя страна са допълнително стабилизирани за да поддържат своето 
вертикално положение със стоманени хоризонтални рамки. Временните стоманени рамки са 
изчислявани като рамкови конструкци с МКЕ. Стоманените рамки са изпълнени от ГВП в 
диапазона от НЕВ300 до HEB1000, сдвоени по продължение на периметъра на рамката. 

 

STEEL FRAME USED FOR STRENGTHENING OF A Great EXCAVATION FOR 
METRO STATION AND VENTILATION SHAFT FOR NEW METRO IN SOFIA 

 
Doncho Partov 1, Milen Petkov 2 

Abstract 
The topic of this paper relates to the projects, forming the conception design and technology 

of construction of the temporary steel structures used for strengthening of deep excavation for metro 
station 8 and ventilation shaft 7-8 for new metro in Sofia, Line- 1 Extension Project from Sveta 
Nedelya Square to Vassil Levski Stadium. The excavation is supported by R.C. wall and pilot, 
which are additionally supported to keep vertical position by steel frames. The temporary steel 
construction is analysed as a frame structure using FEM. The steel frames are from hot-rolled 
section in the range from HEB 300 to HEB1000, doubled and situated along the whole perimeter of 
the frame. 

 
Key words: temporary steel structures, hot-rolled section HEB 300 to HEB 1000, Finite 

Element Method 
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1. Introduction  
In the year 1974 the Minicipality of Sofia approved the city plan containing the intention to 

build a metro system in Sofia. The construction works commenced in the year 1982. The route for 
Sofia metro Line - 1 Extension Project from Sveta Nedelya Square to Vassil Levski Stadium was 
financed with a loan from Japan International Cooperation Agency (JICA) and was carried out by 
the Japanese Contractor Taisei Corporation, under contract with the Sofia Minicipality. (fig.1). For 
this route ,with length of 2,4 km, two metro stations, two ventilations shafts and one start shaft, for 
strengthening of this deep excavations was design and used more than 650 tons temporary steel 
structures to keep the R.C. wall and pilot in vertically position [6, 8, 10, 11]. 

        
 

Fig.1. General Scheme for the                                        Fig.2. ContemporaryTunnel 
Development of Metropoliten Sofia                                        Boring Machines(TBM) 

Contemporary machine methods of the tunnel excavation in the soft ground in Sofia was used 
for this route [8]. The machine excavation is executed as a full-fase excavation, employing tunnel-
boring machines(TBM), with diameter 5820 mm(fig.2). 

2. STEEL FRAME STRUCTURES USED FOR STRENGTHENING OF A 
EXCAVATION FOR METRO STATION 8 

The design develops part of the support of excavation for Station 8 of Sofia Metro. The 
excavation is supported by diaphragm walls, which are additionally supported to keep vertical 
position, by steel frames and/or struts, installed in the upper part of the walls. Station 8 of “Sofia 
Metro Extension Project” is divided into 5 zones for the purpose (fig.3). The zones numbering is 
provided on drawing TD/S8/S/100 counting West-to-East direction. 
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Fig.3. Station 8 of metro in Sofia 
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2.1 Description of the structural decisions 

The steel frame, zone I, functions as supporting structure, which keeps the vertical position of 
the diaphragm walls, subject to the influence of earth pressure [10,11]. In the plane view, the frame 
consists of two parallel sides (in the upper and lower end of the drawing), the right part is 
perpendicular to the parallel sides, and the left end is a two-slope structure(fig.4) 

 
Fig.4.  Steel frame for supported of diaphragm walls 

 
The corners and the top of the left part are stiffened with struts (diagonals). The frames are 

attached to the diaphragm walls through steel chairs, which are welded to embeded parts in the 
concrete of the diaphragm walls. The chairs act as a support for the frame in the designed horizontal 
position.The dimensions of the frame are 24,311/17,811 m. In the plane view of the frame between 
the two parallel sides, there are four struts installed, made from spiral welded steel pipes with 
diameter D= 820/10 mm and D=630/10 mm.The steel frame is from hot-rolled section HEB 700, 
doubled along the whole perimeter of the frame, thus achieving a box-shaped beam section. The 
diagonal struts in the left part of the frame are from hot-rolled section HEB 300, forming box-
shaped beam section too. All of the details for joints between the separate elements of the frame are 
constructed with joint plates and welding(fig.5). The steel frame clinging to the diaphragm walls is 
achieved by concrete B25 filling. 

 

 
 

Fig.5. View over the steel frame and right metro tunnel 
 

The steel frame, zone V, functions as supporting structure, which keeps the vertical position of 
the diaphragm walls, subject to the influence of earth pressure[6]. In the plane view, the frame 
consists of two parallel sides (in the upper and lower end of the drawing), the right part is 
perpendicular to the parallel sides, and the left end is a one-slope structure(fig.6,7). 
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Fig.6. Steel frame, zone V                                 Fig.7. View over the steel frame 

 
The corners and the  left part are stiffened with struts (diagonals). The frames are attached to 

the diaphragm walls through steel chairs, which are welded to embeded parts in the concrete of the 
diaphragm walls. The chairs act as a support for the frame in the designed horizontal position.The 
dimensions of the frame are 3,283/19300/13,820m. In the plane view of the frame between the two 
parallel sides, there are one strut installed, made from spiral welded steel pipes with diameter 
D=630/10 mm.The steel frame is from hot-rolled section HEB 800-HEB650-HEB450, doubled 
along the whole perimeter of the frame, thus achieving a box-shaped beam section. The diagonal 
struts in the left part of the frame are from hot-rolled section HEB 450, forming box-shaped beam 
section too. All of the details for joints between the separate elements of the frame are constructed 
with joint plates and welding. In the details, all the necessary tolerances for the length of the 
elements are provided, in order to allow easy installation. The steel frame clinging to the diaphragm 
walls is achieved by concrete B25 filling. 

 
3. STEEL FRAME STRUCTURES USED FOR STRENGTHENING OF A 

EXCAVATION FOR VENTILATION SHAFT 7-8  
This design is about support of the vertical excavation for the Ventilation shaft 7-8 for Sofia 

Metro[10,11]. The excavation is supported by RC piles with diameter 800mm, situated at 1.0m, 
measured between pile axis, and the piles are additionally supported in the designed vertical 
position by four steel frames, installed on four levels as follows: 1-st level:543,70m; 2-nd 
level:539,00m;  3-rd level:534,20m; 4-th level:528,85m.(fig.8) 

 
Fig.8. Cross Section of Ventilation Shaft 7-8 

 
3.1 Description of the structural decisions 

The steel frames which shall be installed on the above mentioned 4 levels, serve as supporting 
structure providing the designed vertical position of the RC piles, which resist the loading 
introduced by the earth pressure in horizontal direction. Plan view of the frames shows complex 
rectangular shape at the lower left corner, where the gross dimension of each pair of oposite walls 
has the same total dimension value.The corners of the frame in its left and right end are stiffened by 
struts (diagonals). The frames are fixed to the piles through steel chairs, welded to embeded parts in 
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the RC piles. The chairs function is to support the frame in the designed horizontal level  
position.Cross dimensions of the frame in the plan view are 12.600/22.990m, and in the left end the 
frames are with dimension 7.60/7.740m, and in the lower end are with dimension 
14.600/4.300m.The steel frame along the outline of the 1-st level (Frame A) (fig.9). Is made (along 
axis 1-6, A-B-C) from single I-beams hot rolled sections HEB with different height: HEB1000; 
HEB 900 and HEB600. The diagonal struts are from  HRS (Hot Rolled Section)- HEB 300. The 
strut which is located in the left end of the frame, along its shorter side (along axis 2) is from single 
I-beam I-HEB 600, and the one along axis (3) and further becomes outer borderline beam is from 
HEB 800. Transverse to the main struts, there are additional links installed, which have not only 
lead bearning function, but also reduce the effective length of the main struts. They are made of 2I-
HEB300, coupled into a box-shaped element section. 

 

 
Fig.9. Steel frame A for supported RC pilot 

 
3.2 Loading and impacts 

Steel frames loading is introduced in their plane. It si with variable value and is determined by 
the initial conditions provided by professor Bojinov, where the values vary along the perimeter of 
the frames and are in between 283 кN/m’ and 477 кN/m’ for metro-station 8 and for VS7-8 between 
427 кN/m’ and 617 кN/m’. The loading on the frames levels represents the reaction forces, taken 
from the static calculations of the pile support, analysing the earth pressure loading. The steel 
frames are also studied for the self weight loading condition. There are no earthquake calculations 
because of the temporary function of the supporting structure [6,10]. 
 

3.3 Static calculations 
Static analysis of the steel frames is done with the software “SAP2000” [4, 7], at two loading 

combinations: self weight and earth pressure. Four supporting schemes were developed and 
analysed, and for the design of the sections the most unfavourable scheme was adopted, which is 
shown in the static calculations. Along the perimeter of the frames, the beams act as continuous 
beams, connected with joints to the next beams at the corners of the excavation. The struts are 
connected with joints to the relative beams. The elements of the frames are designed for strength, 
stability [1, 2, 9] and deflection according to EUROCODE 3[6]. The design strength for steel Sт275 
for I-HEB was adopted 275Мpa, with safety factor Fy=1,15. Additional checks were done 
according to Bulgarian regulations for design of steel structures, published 1987 [3]. During the 
design for the frame, the most suitable sections were seeked in order to achieve maximum usage of 
the selected section load bearing capacity.The steel frames are from steel class S275J2H for HEB 
sections (fig.10).  
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Fig.10. View over the steel frames A, B, C, D. 
 

REFERENCES 
 
[1] Bankov, B., Kazakov, K., Vaisilov, I.: On the correlative dependeces between 

constitutive diagrams F-δ for displacements in frame systems at linear and nonlinear 
behaviour of the material,: Proceedings of VII-th Int. Conference, VSU’ 2008, 29-30, 
May, 2008, pp. I-170 – I-175. 

[2] Bažant, P. Z. and Cedolin, L.: “Stability of structures”, Oxford University Press, New 
York, 1991. 

[3] Committee for regional and urban planning, “Standard for design of structural steel”, 
Sofia, Bulgaria, 1987 (in Bulgarian). 

[4] Dinev D.: “A guide for structural analysis by SAP2000”, UACEG, Sofia, Bulgaria, 2004 
(in Bulgarian). 

[5] EN 1993-1-1, Design of steel structures. General rules and rules for buildings. 
[6] Hristov, Hr.: Design documentation for temporary steel structures used for strengthening 

of deep excavation for Start-Shaft, Metro Station 8 and Ventilation shaft 8-9 for metro-
Sofia, Taisei-Company, Japan, 2004-2006. 

[7] Jendželovský, N., Prekop, L., Grmanova, A.: Modeling of the contact between the 
sheeting structure and the soil, Proceedings of X-th Int. Conference, VSU’ 2010, 3-4, 
June, 2010, pp. I-126 – I-129. 

[8] Muraki, Y., Katsui, Sh., Tashev, V.: Underpinning of shopping center for extension of 
Sofia Metro. Proceedings of IX-th Int. Conference, VSU’ 2009, 4-5, June, 2009, pp. II-
239 – II-244. 

[9] Nagyova, M.,Grmanova, A., Ravinger, J.:Stability and vibration of column, Proceedings 
of X-th Int. Conference, VSU’ 2010, 3-4, June, 2010, pp. I-120 – I-125  

[10] Partov, D.: Design documentation for temporary steel structures used for strengthening 
of deep excavation for Metro Station 8 and Ventilation shaft 7-8 for metro-Sofia.Taisei-
Company, Japan, 2006. 

[11] Partov, D. N., Petkov, M - Temporary steel structures used for strengthening of a great 
excavation for metro  station 8 and ventilation shaft 7-8 for new metro in Sofia - 
Proceedings of the International Scientific Conference “Savremenna Gradevinska 
Praksa”, 2009, Science and Practice, 2-3, April, 2009, Novi Sad, Serbia, pp. 223-232 

 



 

- 218 - 

Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, 
9 ÷ 11 септември 2010 г., Варна 

 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction and Application of Eurocodes (Science and Practice),
9 ÷ 11 September 2010, Varna, Bulgaria 

 

ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК ВЪВ ВРЪЗКА 
СЪС СИСТЕМИТЕ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Паскалева 1, Кутева 2, Симеонов 3 

Резюме 
Tази статия касае една оценка за целите на сеизмичното инженерство за проектиране и 

приложение на системи за ранно предупреждение (СРП) по време на земетресение на база на 
наличните данни за силни земни движения. Представена е една илюстрация на 
използуването на базите данни и запис на акселерограма в реално време за определяне на 
тригериращо ниво и активизиране на СРП. В статията е отделено внимание на един важен 
инженерен аспект на СРП, а именно приложението на експертното познание за 
инструментиране и мониторинг на сгради и съоръжения с цел оценка на динамичното им 
поведение по време на земетресение. Тази информация може да бъде използувана като 
основа за картирането на разрушенията в реално време по време на земетресение, което е от 
особено значение за България с  разнороден сграден фонд. 

 
Keywords: Vrancea; earthquake; Early Warning System, strong ground motion 

accelerograms. 
 

ОN THE  SEISMIC RISK ASSESSMENTS RELATED TO 
EARLY WARNING SYSTEM: CASE STUDY IN NE BULGARIA 

Paskaleva 1, Kouteva 2, Simeonov 3 

Abstract 
This paper is targeted on the earthquake engineering contribution to Early Warning Systems 

(EWS) design and implementation based on available strong motion data. An illustration how the 
available strong motion data base coupled with fast real time estimation of the strong motion record 
can be used for setting the trigger levels and activation of the EWS is given. The paper also deals 
with the use of the accumulated expert knowledge on the seismic instrumentation and monitoring of 
structural systems that provides information on the dynamic behaviour of the systems during 
earthquakes and might be used as background for near real-time damage mapping during an 
earthquake. Such mapping is of a particular importance for the Bulgaria, with heterogeneous built 
environment. 

 
Keywords: Vrancea; earthquake; Early Warning System, strong ground motion 

accelerograms. 
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Въведение 
В процесите на разрастваща се урбанизация по света, земетресенията представляват 

сериозна заплаха за обществото. Системите за ранно предупреждение (СРП) са ефективни 
средства за редуциране на въздействието на природното бедствие, когато се използуват за 
тригериране и автоматичнo изключване на уязвими системи и опасни процеси при 
непосредствена опасност. 

През последните години приемането и събирането на сигнали в реално време, 
комуникационните технологии, програмното обработване на сигнали показват съществен 
прогрес. Това трасира пътя за проектиране и приложeние на СРП в световен мащаб. 
Изградени и реално действуващи СРП има вече в Япония, Тайван, Мексико, Румъния и 
Турция. Системите за ранно предупреждение (СРП) представляват мрежи от специализирани 
инструменти за сеизмичен мониторинг, които могат (1) да предоставят измервания и данни в 
реално време относно случващо се събитие и (2) да предадат тези данни към няколко 
централни станции, които обработват информацията за целите на управление на риска. На 
практика тези системи могат да допринесат в реално време за намаляване на уязвимостта и 
на излагането на даден риск, за минимизиране на загубите, както и за организиране и 
ориентиране на спасителните операции веднага след земетресение. Информацията, получена 
от СРП в първите секунди на земетресението може да бъде използувана за разпространяване 
на сигнала/алармата и за предприемане на различни мерки за сигурност като изключване на 
критични системи и производства с цел опазване на хората и околната среда като: спиране на 
високоскоростни влакове, изключване на подаването по тръбопроводи и газопроводи с цел 
минимизиране на опасност от пожари, изключване на производствени процеси с цел 
опазване на оборудването и/или запазване на жизнено важни компютърни данни и 
информация. 

Системите за ранно предупреждение могат да бъдат класифицирани в две групи, 
регионални и локално ориентирани. Регионалните СРП обикновено се състоят от няколко 
сеизмични станции,  покриващи потенциална сеизмична зона. Тези системи се проектират за 
доставяне на данни, които се използуват за оценка на основните параметри на събитието 
като време на възникване, магнитуд и локализация на източника, както и за прогнозна 
оценка на земното движение на някои други площадки в рамките на обширен регион 
(системи за бързо реагиране). Тази обработка може да изисква доста време, поради което 
тези системи за предимно ориентирани към приложения в приблизително реално време като 
карти на сътресаемост.   

Във връзка с регионалната опасност от силните земетресения в сеизмична зона Вранча 
(Румъния) в процес на планиране, разработване и подготовка е система за ранно 
предупреждение по продължение р. Дунав - политическа граница между Румъния и 
България. Най-вероятно тя ще бъде разширена с допълнителни в регионален мащаб 
(североизточната част на област Варна), което значително ще подобри качеството на 
информацията за ранно предупреждение. Локалните СРП изискват допълнителен финансов и 
инструментален ресурс, но са изключително необходими в тази зона, предвид 
инфраструктурата на района, индустриалните и културно исторически центрове, локалните 
сеизмични зони и спецификата на Вранчанските земетресения. Успешното и ефективно 
изграждане, функциониране и поддръжка на СРП се основава на две ключови операции: (1) 
бърз анализ на записите на силни земни движения с цел подаване сигнал за предупреждение 
и (2) анализ на уязвимостта на критични системи с цел определяне на разумни прагове за 
изключване на системите.  

 
Бърза оценка на силата на въздействие на земното движение в реално време с цел 

активиране на СРП 
Системите за ранно предупреждение подават информация за бързо картиране на 

сътресаемостта и оценка на разрушенията. СРП алармират разглеждания обект или област за 
предстоящо силно сътресение в рамките на интервал от няколко до няколко десетки секунди, 
например преди встъплението на разрушителната част на сеизмични вълни (т. нар. вторични 
S вълни). В общия случай, след активиране на системата от дадено земетресение, записа във 
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всяка станция се обработва с цел определяне на спектрални характеристики за специфични 
периоди, след което тези данни се изпращат в подходяща форма към главния център 
използувайки изградената мрежа. Схема на една мрежа на СРП е показана на фигура 1. 
 

 
 

Фигура 1. Схема на мрежа на СРП Фигура 2. Схема на определяне на ниво 
на сигнала за активиране на СРП. 

 
Традиционните сеизмологични методи и СРП използуват данните за локлизиране на 

земетресенията, определяне на магнитуд и оценка на земното движение в наблюдавания 
район. Това са така наречените регионални методи. Те са доста изчерпателни, но изискват 
доста време и не могат да предоставят ранна оценка за близки епицентрални разстояния. За 
България тези методи могат да дадат разумен резултат за площадки в 70 км зона на 
локалните източници и 300 км зона за огнище Вранча. Регионалните подходи се прилагат в 
Япония и Мексико. 

Локалните системи за значително по-бързи от регионалните и могат да доставят 
информация, полезна за ранно предупреждение, на площадки с много малки епицентрални 
разстояния, където ранното предупреждение е най-необходимо. Тези системи могат да имат 
само една станция или голям набор от инструменти. Методите за бързо предупреждение 
използуват началната част на записа на земното движение (предимно Р-вълни) за прогнозна 
оценка на последващото движение (предимно S  и повърхностни вълни). В общия случай 
бързите СРП не изискват и не предоставят локализация на събитието и оценка на магнитуд в 
реално време, въпреки че някои системи имат възможност да определяне на хипоцентъра и 
магнитуда с цел оценка силата на въздействието в региона. През 2004 год. Накамура 
(Nakamura, 2004) предлага нова концепция, а именно определяна на магнитуд и хипоцентър 
по Р вълни и въвежда прост индекс за силно движение за локалните СРП. По-слабата 
надеждност на данните от локалните СРП в сравнение с регионалните системи и методи 
мотивира развитието на нови техники за подобрявана не точността на предупреждението с 
бързите локални СРП. Локалните СРП могат да бъдат особено полезни  в райони с гъста 
наблюдателна мрежа. Записи от Тайван например за използувани за анализ на ползата от 
метода на критичния период ТС (Wu et al., 2007). Тайванските данни показват добра 
корелация между максималното начално преместване, Pd, с максималната скорост на 
земната основа, PGV. Когато Pd >0.5 cm се приема, че събитието най-вероятно е 
разрушително за конструкции и отговорни устройства. Подобен анализ предстои да бъде 
направен за българските записи, групирани за локални и регионални сеизмични зони. На 
фигура 2 е показана схема за определяне на критичното време ТС, използувайки 
акселерограма, велосиграма и сеизмограма на едно земетресение, записани на една и съща 
площадка. Параметърът ТС и филтрирания амплитуден параметър Pd са определени от 
първите 3 секунди на встъплението на Р-вълната, като Pdw е т. нар. ниво за предупреждение.  

Проектирането на надеждна и устойчива СРП изисква голям набор от инструментални 
данни за силни земни движения. По отношение на сеизмична зона Вранча, обработката на 
наличните регистрации показва 25 секунди времеви прозорец за активиране на СРП в 
Букурещ (Ionescu, Marmureanu, 2006), за Русе ~ 30 секунди и за София ~ 60 секунди.  

За целите на проектирането на СРП в Букурещ (Bose et al., 2007) използуват ревизирано 
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скалиращо отношение за инструментална интензивност, изведено на базата: (1) данни за 
слаби движения, записани от румънската мрежа К2: (2) записи от две силни земетресения с 
огнище Вранча (1986 Mw = 7.1, 1990 Mw = 6.9): и (3) синтетични данни за силни движения. 
Всички използувани данни са филтрирани в честотен интервал f > 2 Hz. Такъв филтър е 
приложен и върху записа в София, земетресение от 27.10.2004 г. с огнище Вранча и 
филтрираните акселерограми са показани на фигура 3. Процедурата, с която се определя 
амплитудата на вертикалното ускорение за активиране на СРП, (Bose et al., 2007) използува 
зависимостта между максимално ускорение на филтрираната акслерегорама PGAfilt и 
максимална стойност на филтрираното ускорение на запис в епицентралната зона Вранча, 
Pepi. На фигура 4 са показани резултатите от анализа на българските данни насложени върху 
резултатите, публикувани от Bose et al. (2007). Тази публикация има за цел кратка 
илюстрация на процедурата с български данни, но за целите на проектиране на реална СРП 
за България е необходимо тестването на тази процедура с всички налични регистрации за 
земетресения с огнище Вранча (Русе, Варна, Каварна и Провадия). Поради ограничения 
набор от инструментални записи тестове трябва да се провеждат и с включването  на 
синтетични акселерограми, велосиграми и сеизмограми.  

 

    
велосиграми     акселерограми, филтриран сигнал f>2Hz 

Фигура 3. Запис на движение в София, земетресение с огнище Вранча, 27.10. 2004, Mw = 6.0.  

 

 

Фигура 4. Графична зависимост между 
максималното ускорение PGAfilt на филтрираната 

хоризонтална компонента акслерегорама в 
Букурещ и максимална стойност на 

филтрираното ускорение на вертикалната 
компонента на запис в епицентралната зона 

Вранча, Pepi (Р, (Bose et al. 2007) 
 

 
Оценка и анализ на капацитета и уязвимостта на критичните строителни 

системи за целите на СРП. 
Системите за инструментален мониторинг на строителни конструкции и съоръжения 

имат ключово значение в интегрирането на оценката на уязвимостта и тригерирането на 
СРП. Непрекъснатото инструментално наблюдение на една строителна система се използува 
за представяне на реагирането на системата в рамките на експлоатационния и период 
(Iervolino et al, 2007). От друга страна, методите основаващи се на поведението на 
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строителната система по време на динамичното въздействие използуват информация за 
реакцията на системата за целите на вероятностна оценка на разрушенията и загубите при 
сеизмично натоварване. Интегрирането на инструменталния мониторинг на строителните 
системи в СРП може да повиши значително потенциала на наблюдаваната система, особено 
по отношение на бързите реакции при катастрофални събития. Бързата оценка на 
разрушенията може да представи полезна картина на системи, при които запазването на 
функциите и оперативността им по-време на извънредна ситуация е от жизнено важно 
значение (болници, противопожарни служби, важни и отговорни комуникации и др.). Друг 
аспект на развитие на приложението на СРП е преминаването от картите на състресаемост 
към картиране на разрушенията. Това картиране се основава на анализи и оценки на функции 
и криви на уязвимост на различни типове конструктивни системи като условни вероятностни 
разпределения на интензивността на сеизмичното въздействие (спектрално ускорение и др.). 
В този случай, ако познаваме типовото пространственото разпределение на дадена категория 
конструкции е възможно съставянето в приблизително реално време на карти на 
разрушенията, които дават по-важна и използваема информация за управление на аварийната 
ситуация  в сравнение с картите на разпределение на нивото на сътресаемост. Това възможно 
приложение е особено важно за страна като България с разнообразен сграден фонд (стари 
зидани постройки, стоманобетонни рамкови, сглобяеми, предварително напрегнати 
конструкции, метални конструкции и др.) проектиран съгласно различни нормативни 
документи във времето. Такава типична ситуация отново показва, че картите на сътресаемост 
не са най-подходящия материал за оценка на разрушенията, тъй като изброените категории 
строителни конструкции и системи са чувствителни по-много различен начин към нивото на 
сеизмичното въздействие.   

 
Заключение 
Бързото предупреждение за разрушително земетръсно въздействие може значително да 

редуцира и дори да предотврати човешките жертви и материалните загуби в даден район. 
Ето защо предупреждението е ключова цел и задача в теоретичен и практически аспект. 
Нивото на точност, което изискват системите за ранно предупреждение зависи в голяма 
степен от потребителя. Службите на гражданска защита могат да изискват само информация 
за прогнозна оценка докато системите за автоматично изключване на индустриални 
съоръжения или управление на автоматично блокиране на оборудване и различни 
инсталации могат да изискват много по-висока точност и серия от анализи на уязвимостта и 
риска на системите. 
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КАПАЦИТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ 
РАМКОВИ КОНСТРУКЦИИ 

 
И. Павлов 1, Д. Михалева 2, Н. Игнатиев 3 

Резюме 
Основен принцип при капацитивно проектиране е насочване на разсейване на енергия 

към конструктивни елементи с възможности за интензивно пластифициране и дуктилно 
реагиране. Гредите с надлъжна армировка, подложени на огъване, имат най-добро дуктилно 
поведение, поради което те са най-ефективни за разсейване на енергия. Колоните с 
подложения на по-голям натиск бетон са неблагоприятни, още повече, че те трябва да 
пренасят значителни вертикални товари върху фундаментите. Конструктивните елементи 
подложени на срязване на бетона имат неблагоприятно крехко поведение, поради което 
следва да се проектират със завишена носеща способност. В докладът са систематизирани 
процедурите на капацитивно проектиране и са приведени числени примери. 
 

CAPACITY DESIGN OF REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES  
 

I. Pavlov 1, D. Mihaleva 2, N. Ignatiev 3 

Abstract 
The basic principle of capacity design is the directing control of energy dissipating to 

structural elements with plastic and ductility capabilities. Beams with longitudinal reinforcement, 
subjected to flexure, have good ductility, therefore they are most effective for energy dissipating. 
Columns, subjected to high concrete compression, are not appropriate, nevertheless of the necessity 
for load transfer to the foundations. Structural elements subjected to shear have a brittle behavior, 
therefore they should be overstrength designed. Capacity design procedures are systemized and 
application examples are presented in the report.  
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Увод 
Оптимално сеизмично поведение на стоманобетонни конструкции се постига с 

капацитивно проектиране чрез приложение на рамкови системи с насочване на развитие на 
пластични деформации при огъване в дуктилни греди и с избягване на крехко разрушение 
при натиск в бетон при греди и колони. Особено неблагоприятен механизъм на разрушение е 
случаят на образуване пластични стави само в колоните в най-долния етаж („слаб първи 
етаж”). Значително неблагоприятно сеизмично поведение с крехко разрушение възниква и 
при срязване в греди и колони. С капацитивно проектиране се предотвратяват 
неблагоприятни механизми на разрушение чрез завишени носещи способности (капацитети) 
в критични елементи, определени със статическия метод на пластичен анализ и на 
удовлетворяване на условия за равновесие във възлите.  
 

1. Изчислителни огъващи моменти в колони 

В съответствие с принципите на капацитивното проектиране и изискванията на 
БДС EN 1998-1:2005 - (4.4.2.3), условие (4.29), е необходимо да се удовлетворят във възлите 
на рамковата конструкция следните условия: 

Σ MRc  ≥  1,3 Σ MRb          (1) 

където: 
Σ MRc  сума от носещите способности на огъване (моменти MRc) в колоните при 

съответни нормални сили (нецентричен натиск) над от под един възел;  
Σ MRb сума от носещите способности на огъване (моменти MRb) в гредите от ляво и от 

дясно на един възел. 
При вертикално регулярни конструкции може да се приеме, че от сумарния момент в 

един възел, 45% се разпределя момент в колоната над възела и 55% под него.  
 

2. Изчислителни напречни сили в греди 

По правилата на капацитивното проектиране съгласно БДС EN 1998-1:2004 
изчислителните напречни сили в краищата на гредите се определят последователно със 
следните процедури: 

 

 
Фиг. 1 Капацитивно проектиране                            Фиг. 2 Капацитивно проектиране 

при греди       при колони 
 

1. Със анализ се определят огъващите моменти в гредите във вътрешните ръбове на 
краищата i и j на показаната на фиг. 1 греда (т.е. моменти при възлите, където се очаква да се 
образуват пластични стави) от всички възможни товари, включително и от сеизмично 
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въздействие. С получените огъващи моменти се оразмеряват и избират необходимите 
армировки и  се определят поетите от тях огъващи моменти. Тези моменти се означават MRb 
и представляват носещи способности (капацитети) при огъване при подпорите на гредата , 
напр. MRb,i при възел i. 

2. Моментите в колоните (т.е. моменти при долния и горния край на колона) се 
определят с анализ от всички възможни товари включително и от сеизмично въздействие, 
при това, и с взимане под внимание на нормални сили. На оразмерените за тези усилия 
(огъващ момент и нормална сила) напречни сечения в колоните съответстват носещи 
способности при огъване MRc със съответна нормална сила, напр. MRc,i  при възел i.  

3. С така определените носещи способности при огъване MRb и MRc се определят по 
отделно сумите от носещите способности в гредите и в колоните за всеки възел  с изразите: 

 
Σ MRb    и   Σ MRc          (2) 
 
4. В зависимост от съотношенията на сумите на носещите способности при огъване в 

гредите Σ MRb и в колоните Σ MRc в един възел, напр. в греда във възел i - MRb,i (фиг.1.a), са 
възможни следните два меродавни случаи за определяне на изчислителния момент в гредата 
Мb,i, необходим за изчисляване на  изчислителната напречна сила Vdi: 

 
- Случай на зона М - (фиг. 1.d) при:  

(Σ MRb)i ≤ (Σ MRc)i  или  (Σ MRb)i / (Σ MRc)I ≤ 1                             (3) 

В този случай носещата способност при огъване MRb,i (в зона М) в гредата при възел i с 
по-малка от тази при огъване с нормална сила MRс,i. Поради това, меродавен момент Mb,i за 
определяне на изчислителната напречна сила Vi e момента MRb,i, т.е.   

Mb,i  = (1) · MRb,i 

- Случай на зона N - (фиг. 1.d) при: 

(Σ MRb)i  >  (Σ MRc)i  или  (Σ MRb)i / (Σ MRc)i   >1   (4) 

В този случай, когато носещата способност при огъване MRb,i (в зона N) в гредата при 
възел i с по-голяма от тази при огъване с нормална сила MRс,i , пластифициране възниква в 
колона, а не в греда. Поради това, изчислителният момент в гредата Mb,di за определяне на 
изчислителната напречна сила Vi се получава, като моментът MRb,i се редуцирва с 
коефициента  (Σ MRb / Σ MRc)i, т.е. 

Mb,di  = (Σ MRb / Σ MRc)i MRb,i        (5) 

Случаят (M) е по-чест и се явява при преобладаващо сеизмично натоварване.  
Горните две правила за определяне на завишените изчислителните подпорни моменти 

(с коефициент на завишение γRd)  Мb,di и Мb,dj в греда при възли i и j от всички възможни 
товари, включително и от сеизмично въздействие и с взимане под внимание на нормални 
сили в колоните и реални геометрични характеристики в тях, може да се обединят за възли i 
и j в следните зависимости: 

Мb,di = γRd · MRb,i · min 1; Rc

Rb i

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

; Мb,dj = γRd · MRb,j · min 1; Rc

Rb j

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

  (6) 

Съгласно БДС ЕN1998-1: 2005, стойността коефициента на завишение γRd (необходим 
за определяне на завишена изчислителната напречна сила Vdi) се приема равен на: γRd = 1,1 
при стоманобетонни конструкции със висок клас на дуктилност (DСH), а при среден клас на  
дуктилност (DСM) - γRd = 1,0. 

5. Завишените изчислителни напречни сили в краища i и j, Vdi и Vdj, се определят от 
условията на равновесие на ставно подпряната греда i-j, натоварена с вертикални товари и с 
изчислителни подпорни моменти при сеизмична ситуация МRb,di и МRb,dj (фиг. 1.b) за двете 
посоки на сеизмични въздействия 1 ⇒или 2⇐  (фиг. 1.с). 
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6. Завишената изчислителна напречна сила Vdi,1 в края i, съответстваща на сеизмична 
ситуация 1 (посока ⇒ ), се определя с формула: 

Vdi,1 = - (Мb,di1 + Мb,dj1)/Lb + Vdi,р = 

= –  

,1 ,1
, 1 , 1

,1 ,1

min 1; min 1;Rc Rc
Rd Rb i Rb j

Rb Rbi j

b

M M
M M

M M

L

γ
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥⋅ + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑
∑ ∑

 + Vdi,р   (7) 

Завишената изчислителна напречна сила Vdi,1 в края i съответстваща на сеизмична 
ситуация 2 (посока ⇐  ) се определя с формулата: 

Vdi,2   =  (Мb,di,2 + Мb,dj,2)/Lb  +  Vdi,р  =  

= + 

,2 ,2
, 2 , 2

,2 ,2

min 1; min 1;Rc Rc
Rd Rb i Rb j

Rb Rb ji

b

M M
M M

M M

L

γ
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥⋅ + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑
∑

 + Vdi,р  (8) 

Приети са следните означения: 
Vdi,р и Vdj,р изчислителни напречни сили, действащи върху греда с краища i и j, 

вследствие на вертикално натоварване върху гредата при нулеви 
подпорни моменти; 

Vdi,1  и Vdi,2   завишени изчислителни напречни сили в гредата в край i, съответстващи 
на сеизмични ситуации 1 ⇒  или 2 ⇐ ; 

Vdj,1  и Vdj,2  завишени изчислителни напречни сили в гредата в край j, съответстващи 
на сеизмични ситуации 1 ⇒  или 2 ⇐ ; 

Мb,di и Мb,dj изчислителни подпорни моменти Мb,di и Мb,dj, действащи върху греда с 
краища i и j, вследствие на всички възможни товари, включително и от 
сеизмично въздействие и с взимане под внимание на нормални сили в 
колоните и реални геометрични характеристики; 

МRb,i1 и МRb,j1 моменти (носещи способности) в двата края i и j на греда съответстващи 
на сеизмичнa ситуация 1 ⇒ ; 

МRb,i2 и МRb,j2 моменти (носещи способности) в двата края i и j на греда съответстващи 
на сеизмична ситуация 2 ⇐ ; 

,1

,1

Rc

Rb i

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

и ,1

,1

Rc

Rb j

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

отношение на сумата на моментите в колоните (носещи 

способности при огъване с нормална сила) към тези в гредите при сеизмична ситуация 1 ⇒  
съответно във възли i или j; 

,2

,2

Rc

Rb i

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

и  ,2

,2

Rc

Rb j

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

отношение на сумата на моментите в колоните (носещи 

способности при огъване с нормална сила) към тези в гредите при сеизмична ситуация 2 ⇐  
съответно във възли i или j; 

Lb - светло подпорно разстояние на гредата.  
 
При определяне на носещите способностите (MRc и MRb капацитети) трябва да се 

проверят и изпълнят следните изисквания: 
- условие: Σ MRc ≥ 1,3 Σ MRb (за да не възникне пластична става в колона – (1)), и ако 

то не е изпълнено, следва да се увеличи напречното сечение и/или армировката на колоните;  
- условие: ρ ≤ ρmax = ρ΄ + 0,0018.fcd /(μφ.εsy,d.fyd) (за да се осигури дуктилност и не 

възникне крехко смачкване в натискова зона на бетона – форм. (11)) и ако не е изпълнено, 
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следва да се увеличи напречното сечение на натисковата армировка; 
- условие: ρ ≥ ρmin (за да бъде поет момент от опънна  армировка, по-голям от момента 

при образуване на пукнатина – форм. (11)); 
- конструктивно вложена в повече от необходимата от анализ армировка трябва да се 

взима под внимание. 
 

3. Изчислителни напречни сили в колони 

Най-често по височината между възлите на рамковите конструкции липсват напречни 
товари върху колоните. Поради това, при определяне на изчислителните напречни сили при 
сеизмична ситуация е достатъчно да се вземат под внимание само възловите моменти. 

 
1. Аналогично както при гредите, e необходимо предварително да се определят сумите 

от носещите способности в гредите Σ MRb (с моменти) и в колоните Σ MRс (с моменти при 
съответни нормални сили) за възлите i  и  k (фиг. 2) с изразите: 

възел i -  (Σ MRb)i    и   (Σ MRc)i 
възел k -  (Σ MRb)k    и   (Σ MRc)k 
 
2. Аналогично както при гредите, завишените изчислителни подпорни моменти Мc,di и 

Мc,dj (с взимане под внимание на нормални сили) в колоната с краища i и k, необходими за 
определяне на завишените изчислителни напречни сили Vdi, (фиг. 2.d) се изчисляват със 
следните зависимости: 

Мc,di = γRd · MRc,i min 1; Rb

Rc i

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ; Мc,dk = γRd MRc,·min 1; Rb

Rc k

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑   (9) 

Стойността коефициента на завишение γRd се приема, съгласно БДС ЕN 1998-1:2004, 
равен на: γRd = 1,3 при стоманобетонни конструкции със висок клас на дуктилност (DСH), а 
при среден клас на дуктилност (DСM) - γRd = 1,2. В местото на връзката на колоните с 
фундаментите се приема стойност на коефициента на завишение γRd = 1,0, тъй като тук се 
приема в капацитивния модел образуване на пластична става 

 
3. Завишената изчислителна напречна сила Vdi,1  в края i  съответстваща на сеизмична 

ситуация 1 (посока  ⇒  със  знак  – ) се определя с формулата: 
Vdi,1   =   –  (Мc,di,1 + Мc,dj,1)/Lc =    

= – 

,1 ,1
, 1 , 1

,1 ,1

min 1; min 1;Rb Rb
Rd Rc i Rc k

Rc Rc ki

c

M M
M M

M M

L

γ
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⋅ + ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑
∑

   (10) 

При ситуация 2 (посока ⇐ ) трябва да се взима в (10) Vdi,1 знак плюс (+).   
 
Завишената изчислителна напречна сила Vdk,1  в края k се определя по процедурата на  

завишената изчислителна напречна сила Vdi,1.  
 
Приети са следните означения: 
MRc,i1 и MRc,k1 моменти (носещи способности при огъване с нормална сила) в двата края  

i и k на колона съответстващи на сеизмичнa ситуация 1; 

,1

,1

Rb

Rc i

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  и ,1

,1

Rb

Rc k

M
M

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ отношение на сумата на моментите в гредите към тези в 

колоните (носещи способности при огъване с нормална сила) при сеизмична ситуация 1 
(посока ⇒ ) във възли i и k; 

Lc - светла височина на колоната 

Минималеният общ коефициент на армиране в колона се приема равен на ρtot,min  = 0,01.  
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4. Пример на капацитивно проектиране 

Общи данни 
Конструкцията е шестетажна на три полета в напречно е четири в надлъжно 

направление.  
Изследва се средна рамка (Фиг.3).  
 
Геометрични данни в долните етажи:  
крайни колони: 40/40 cm,  средни колони: 50/50 cm, греди: 30/70 cm; 
Материали – EC 0; EC 2: 
- бетон клас С 25/30 –  fck = 25 MPa;   fcd = 16,67 МРа;   fctm = 2,6 MPa;  
- надлъжна армировка C 500 –  fyk = 500 MPa;  fyd  = 430 MPa 

 
вертикален разрез       план 

Фиг. 3  Конструктивна система 

Вертикално натоварване  
- Разпределено (собственно тегло G + полезно натоварване Q = 1080 КN) на един 

етаж върху площ (A =3 .6 .6 = 108 m2) припадащо се на една напречна рамка осреднено за 
един 1 m2 площ g+q = 10 kN/m2; 

- Приведено равномерно вертикално натоварване върху гредa на напречната рамка 
р = 0,6.6.10= 36 kN/m.  

- Нормална сила от вертикално натоварване за един етаж във външна колона: 
N = 10.6.3 = 180 кN и във вътрешна колона: N = 10.6.6 = 360 кN. 

 
Сеизмично въздействие 
За илюстриране на процедурата – капацитивно проектиране и поради напълно 

регулярната структура на рамковата конструкция се прилага за сеизмичен анализ линейния 
метод на хоризонталните сили с използване на коефициент на поведение. В приведения по-
долу числен пример е приета посока на сеизмично въздействие от ляво на дясно ⇒  и от 
дясно на ляво⇐ .  Параметри за сеизмично въздействие: 

- Коефициент на поведение – [БДС EN 1998-1 табл.5.1] при висок клас дуктилност 

(DCH): q = 4,5 .αu/ α1 = 4,5 .1,3 = 5,8; 

- клас по значимост ІІІ γI = 1,2 (училища, зали, културни институции);  
- прието ускорение: аg = 0,3g; 
- коефициент на почвата: S = 1,0  за депозити “D” [БДС EN 1998-1 (3.1.2)]; 
- горна граница на периодa с постоянно спектрално ускорение: Тс = 0,6; 
- период на свободните трептения: Т, [БДС EN 1998-1 (4.3.3.2.2)], определя се с: 

Т = C1 H3/4 = 0,075.183/4 = 0,66 sec;  H = 18 m; 
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- Спектър на реагиране –  [БДС ЕN 1998-1 (3.2.2.5)] : при  B CT T T≤ ≤  

( )dS T  = γI.ag.S.(2,5/q).(Tc/T)  =1,2.0,3g.1,0.(2,5/5,8).(0,6/0,66) = 0,141.g;  

- Сумарна маса при основата:  m = 6.(g+q).A/g = 6.10.108 = 6480/g. 
 
Усилия (ефекти) от анализ 
Огъващи моменти от вертикално натоварване 
Te се определят приблизително в долните два етажа с изчислителна схема рамка на два 

етажа с колони напълно запънати в основата и еластично запънати във възлите над втория 
етаж. Степента на еластично запъване се определя от относителните коравини на колоните и 
гредите във възлите.  

Огъващи моменти от сеизмично въздействие 
Те се определят с приблизителен практичен метод (за предварителни проверки) с модел 

на приети нива на инфлексни точки и от условия на равновесие в крайни и средни възли. 
Сумарни огъващи моменти от вертикално натоварване и сеизмично въздействие 

Определените чрез сумиране стойности на огъващите моменти от вертикално натоварване и 
сеизмично въздействие са приведени за гредата по ос 1 и за колоните по оси А и В в таблица 
№ 1 и за колоните в таблица № 2 респективно. 

Таблица № 1 

Моменти [kNm] Посока (А – В) ( В – А) (В – С) 
⇒  + 191 - 436 + 200 Моменти МEd от aнализ ⇐  - 321 + 190 - 426 
⇒  + 192 - 447 + 225 Капацитивни моменти МRd ⇐  - 350 +213 - 439 

 
Таблица № 2 

 Ос  А    [kNm] Ос В    [kNm] Моменти [kNm] Посока (1- 0) (1 - 2) (0  - 1) (1 – 0) (1 – 2) 
⇒  + 106 - 85 - 498 + 336 - 299 Моменти  МEd от анализ ⇐  - 164 + 157 + 492 - 344 + 291 
⇒  + 234 - 254 - 525 + 345 - 330 Капацитивни моменти МRd  - 337 + 255 + 505 - 335 +320 

 
Сумарни нормални сили от вертикално натоварване и сеизмично въздействие 
Стойностите на сумарните нормални сили в първите два етажа са приведени в таблица 

№ 3. С положителен знак са означени натискови нормални сили.  
Таблица № 3 

Етаж Колона по ос Вертикално 
натоварване 

Сеизмично 
въздействие 

Нормална 
сила kN 

A  ⇒  +  1080 - 241 +  839 
B  ⇒  +2160 -   9 +2151 
B  ⇐  +2160 +  9 +2169 първи 

A  ⇐  +  1080 +241 +1321 
A  ⇒  +  900 - 146 +754 
B  ⇒  +1800 -    6 +1794  
B  ⇐  +1800 +   6 +1806 втори 

A  ⇐  +  900 +146 +  1046 
 

Капацитивни огъващи моменти (носимоспособности) в греди и колони 
Капацитивните огъващи моменти (носимоспособности) MRd в греди и колони се 

изчисляват от моментите определени от анализ (ефекти) МEd съгласно БДС EN 1992-1-1 с 
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таблици и графики от [4]. Капацитивните моменти в колоните се определят с взимане под 
внимание и нормалните сили. Стойностите на капацитивните моменти, определени за 
сеизмични ситуации: 1 ⇒  и 2 ⇐  са приведени за гредата по ос 1 и за колоните по оси А и В 
в таблица № 1 и в таблица № 2 респективно. 

За илюстрация на определяне на капацитивни моменти в греда и в колона са приведени 
моментите във възли 1,(B - A) и B,(0 - 1), респективно. 

 
Греда 1,(B - A) –  горна армировка при сеизмична ситуация 1 ⇒  : M = - 436 KNm 

µЕd = 
2

2

436.10
30.65 .1,667

 =  0,206   → ω1  = 0,22 

As =0,22 .30.65.16,67/430 = 16,6 cm2  → 2№20 + 2№18   с   AsRd = 17,02 cm2 

MRd = (17.02/16,6).436 = 447 KNm 

с коефициент на армиране ρ = 17,02/(30.65)  =  0,00873 
 
Греда 1,(B - A) - долна армировка при сеизмична ситуация 1 ⇐ : M = +190 KNm 

µЕd = 
2

2

190.10
30.65 .1,667

 = 0,0904  → ω1 min  = 0,134 

Asmin = 0,134.30.65.16,67/430 =  10,12 cm2    →  4№ 18    с  As = 10,16 cm2. 

Армировката Asmin с коефициент на армиране  ρ =  10,16/(30.65) =  0,0052  се явява за (B 
- A) при ситуация 1 ⇒  като натискова армировка, т.е. ρ΄ = 0,0052. 

Условието за дуктилност на натисковата зона ρ ≤ ρmax  в (1,(В-A) в посока ⇒ )  

ρ = 0,00873 ≤ ρmax  = ρ΄ +
,

0,0018

sy dϕμ ε
cd

yd

f
f

 = ρ΄  + 0,0018.16,6
10,6.0,00215.430

 = 

= 0,0052 + 0,00305 = 0,00825 не е удовлетворено. Това налага площта на долната 
армировката да се увеличи със стойност равна на: (ρ – ρmax).Ас = (0,00873 – 0,00825).30.65 = 
0,94 cm2. Поради това, е необходимо площта на долната армировка, работеща при (1,(В-A) в 
посока ⇒  като натискова, да се увеличи на 10,12 + 0,94 = 11,06 cm2, или на 2№18 +2№20 с 
АS = 11,36 cm2, при което капацитивният момент MRd се нараства на 

MRd = (11,36/10,12).190 =  213 KNm. 
 
Колона B,(0 - 1)  -  M = 498 KNm   N =  2151 KN 

µЕd = 
2

2

498.10
50.50 .1,667

= 0,24   ν = 2151
50.50.1,667

 = 0,51 → ω1 = 0, 35 

As = 0,35.502.16,67/430 = 33,9cm2  → 4№22+4№25   с   AsRd = 34,8 cm2 

MRd =(34,8/33,9).(34,8/33,9).498 = 525 KNm 
 
Изчислителни моменти в краищата на колоните за определяне на напречни сили 
Изчислителните моменти (ефекти) в краищата на колона, необходими за определяне на 

изчислителните напречни сили, се определят зависимости (9). Например при ситуация 1 ⇒  
по ос В между оси 0 и 1 те се определят както следва: 

Възел B1 

Отношения: (Σ MRc / Σ MRb)I  = (460+440) / (447+ 225)  = 1, 34 

(Σ MRb / Σ MRc)I  = 1/1,34 = 0,75 
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Момент в колона по ос В в край при ос 1 

Мc,di =  MRc,I (Σ MRb / Σ MRc)I = 460 0,75 =  + 345 KNm 

Услoвието  Σ MRc ≥ 1,3 Σ MRb) e удовлетворено. 

Възел 0B 

Колона по ос B в край при ос 0 

Мc,di = MRc,I 1 = 1,0 · 525 = - 525 KNm 

В сечение на запъване на колона във фундамент се предвижда да се образува пластична 
става, поради което тук следва да се приеме γRd = 1. 

 
Изчислителни напречни сили в  колона 
Изчислителни напречни сили (ефекти) в краищата на колона определят с зависимост 

(10). Например при ситуация 1 ⇒  по ос В между оси 0 и 1 те се определят както следва: 
 
V0,1 = ± (M01 + M10)/L = ± 1,3(525+345)/3 = ± 377KN 
 
Изчислителни напречни сили са определени  съгласно НПССЗР - Наредба № 2  
За сравнение, напречните сили са определени и съгласно НПССЗР - Наредба № 2 със 

следните зависимости: 
- за греда: ⇒   VE = Vp ± (1/γk) (M01 + M10) / L = 108 ± (191 + 436) / 6 = + 0,03KN 
- за греда: ⇐   VE = Vp ± (1/γk) (M01 + M10) / L = 108 ± (190 + 321) / 6 = + 213KN 
- за колона: ⇒  VE,1 = ± (1/γk) (M01 + M10) / L =  ± (1/0,8).(498 + 336) / 3 = ± 334 KN 
- за колона: ⇒  VE,1 = ± (1/γk) (M01 + M10) / L =  ± (1/0,8).(492 + 334) / 3 = ± 344 KN 
За сравнение те са систематизирани в таблица № 4. 

Таблица № 4 

Елемент Vp БДС EN 1998-1: 2004 НПССЗР - Наредба № 2 
Греда      ⇒  + 108 - 20 + 236 + 0,03 + 213 
Греда      ⇐     + 108 - 5 + 221 + 0,23 + 193 
Колона   ⇒  - - 377 + 377 - 334 + 334 
Колона   ⇐  - - 364 + 364  - 344 + 344 

 
Заключение 
1. Процедурата „Капацитивно проектиране” съгласно БДС EN 1998-1:2005 е от гледна 

точка на физическо поведение по-коректна от процедурата „Въвеждане на коефициент за 
условие на работа γк” съгласно НПССЗР Наредба № 2. Тя обаче, е твърде по-сложна, поради 
необходимостта предварително да се приемат и уточнят геометрични параметри (напр. 
сечения, армировки) и едва тогава да се определят изчислителни усилия (напр. напречни 
сили) за оразмеряване. 

2. С процедурата „Капацитивно проектиране” се взима под внимание: 
- реалната носимоспособност на конструктивните елементи в зависимост от 

съчетанието на усилия (огъване или огъване с нормална сила) или от завишена армировка 
(конструктивна); 

- ниво на дуктилност; 
- завишена изчислителна напречна сила за оразмеряване на срязване в зависимост от 

меродавността на конструктивните елементи (греди или колони – Σ MRc ≥ 1,3 Σ MRb); 
- необходимост за увеличение на натисковата армировка и ограничение на опънната 

армировка за осигуряване на достатъчна дуктилност и носимоспособност на натискова зона 
(ρs ≤ ρmax). 

3. От резултатите в конкретния числения пример може да се направят следните 
заключения: 

- Разликата в стойностите на изчислителните напречни сили определени съгласно 
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БДС - EN 1998-1:2005 и НПССЗР - Наредба № 2 е от порядъка от 10 до 15 %, по малка при 
колоните; 

- Завишението се дължи на по-голямата приведена стойност на коефициента на 
поведение на БДС - EN 1998-1:2005   

- В обратна посока, намаляването на разликата се дължи на взимането под внимание 
на завишението на носимоспособността при колони от наличието на натискови нормални 
сили при БДС - EN 1998-1:2005 в конкретния случай.  
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ВЪРХУ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА КУЛОВ КРАН В 
УСЛОВИЯ НА СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 
Калин Радлов 1, Кирил Габровски 1 

Резюме 
Настоящата разработка е посветена на изследване на носещата конструкция на кулов 

кран в условия на сеизмично въздействие. Разработена е аналитична методика за определяне 
на сеизмичните натоварвания в носещата конструкция на кулата на кулов кран с неподвижна 
кула. Тази методика е приложена за конкретен числен пример, който илюстрира нейното 
практическо приложение. Извършена е проверка на получените резултати чрез използване на 
МКЕ. 

 
Ключови думи: Кулов кран, фермена конструкция, сеизмично въздействие, собствена 

честота 
 

ABOUT THE TOWER CRANE BEARING STRUCTURE ANALYSIS 
IN CASE OF EARTHQUAKE 

 
Kalin Radlov 1, Kiril Gabrovsky 1 

Abstract 
The present development is devoted to research of tower crane bearing structure in case of 

earthquake. There is an analytic methodology developed for determining the seismic loads acting in 
the immovable tower bearing structure. On the base of this methodology is given a particular 
example, which illustrates the practice application of this methodology. There is an additional check 
performed for confirmation the achieved results by using the FEM method. 

 
Keywords: Tower crane, framework, seismic action, natural frequency 
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Въведение 
 
През последните години се наблюдава особено голямо развитие по отношение на 

проектирането и производството на строителни кулови кранове. Куловите кранове се 
използват за строителни, монтажни и товаро-разтоварни работи при изграждането на 
високи сгради и съоръжения. В зависимост от вида на кулата си, куловите кранове 
биват с въртяща се и с неподвижна кула - фиг.1. [1]. 

 

 

 

а)                                            б) 

 

а) с подвижна кула б) с неподвижна кула 
Фиг.1. Видове кулови кранове 

Основни параметри, характеризиращи куловите кранове са товароподемност Q , 
товаромомент M , обсег L  и височина на подема H . Най-често използваните кулови 
кранове са с товароподемност до tQ 50= , товаромомент до mMNM /10= , обсег на 
стрелата до mL 50=  и височина на подема до mH 50=  при подвижни кулови 
кранове и до mH 120=  при неподвижни кулови кранове [1]. 

Куловите кранове с неподвижна кула представляват интерес от гледна точка на 
сеизмичното инженерство най-вече заради това, че при тях кулата е кораво запъната в 
земната основа посредством фундамент (фиг.1.б). Това означава, че сеизмичното 
въздействие се предава директно от земната основа към носещата конструкция на 
крана. Така схемата на натоварване на носещата конструкция на кулата в условия на 
сеизмично въздействие може да се разгледа като конзолно запъната греда, при което 
най-силно натоварено се явява опорното сечение на кулата (фиг.1.б). 

Целта на настоящата разработка е да се създаде аналитична методика за 
определяне на сеизмичните натоварвания, които възникват в опорното сечение на 
кулата при кран с неподвижна кула, като резултат от хоризонтално сеизмично 
въздействие. 

 
Изчислителна схема на кулата  
 
Съгласно новият Европейски стандарт БДС EN 13001-2/2005 [2], сеизмичните 

натоварвания спадат към групата на специалните натоварвания и при проверката на 
статична якост на елементи от металната кранова конструкция може да се използва 
изчислителна комбинация С8. Това са специални натоварвания, комбинирани с 
регулярни натоварвания, а именно: 

- натоварване от собствено тегло на носещата конструкция на ктана; 
- натоварване от вдигнат товар; 
- натоварвания предизвикани от премествания вследствие на конструктивни 

особености; 
- натоварване от външни въздействия върху опората на крана (сеизмично 

въздействие). 
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Проверката на статична якост на елементи от металната кранова конструкция по 
изчислителна комбинация С8 се прави по метода на граничните състояния по формула 
(1) 

 

m

s
III

III

γ
σσσ =≤ ][max

      (1) 

където mγ  е коефициент на сигурност на материала; 
−III

maxσ максималните напрежения в изследвания елемент за съответната 
комбинация на натоварване, които се определят с отчитане на частни коефициенти на 
сигурност за отделните натоварвания, и ако е необходимо с отчитане и на коефициент 
на риск, който важи за всички натоварвания. 

Изчислителният модел на кулата на кран с неподвижна кула, с натоварванията 
съгласно изчислителна комбинация С8, може да бъде представен по начина показан на 
фиг.2. [3]. 

 
Фиг.2. Изчислителна схема на неподвижна кула на кулов кран 

 
Максималните вътрешни усилия се получават в опорното сечение на кулата при 

0=z . 
На фиг.2 са използвани следните означения: 

−H височина на кулата; 
−HF сила предизвикана от хоризонтална реакция на въртящата се част на крана 

върху кулата; 
−VF  сила предизвикана от вертикална реакция на въртящата се част на крана 

върху кулата; 
−BОГM .  огъващ момент, създаван от въртящата се част на крана, който се предава 

към върха на кулата; 
−KG сила на собствено тегло на кулата; 
−ОГM  огъващ момент в опорното сечение на кулата; 

−F сила на натиск в опорното сечение на кулата; 

Ако се пренебрегне усукващият момент върху кулата, вследствие на сеизмично 
въздействие, то в този случай към силата HF (фиг.2) може директно да бъде включена и 
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хоризонталната сеизмична сила. Разглежда се хоризонталната сеизмична сила, като 
една съсредоточена сила действаща към върха на кулата. Тогава тази сила ще се 
изчисли като инерционна сила съгласно уравнение (2) [4]. 

 
MаF SSES .=                (2) 

 
където Sа  е сеизмичното ускорение действащо във върха на кулата; 

−M обща приведена съсредоточена маса на куловия кран към върха на кулата; 
Тогава огъващия момент в опорното сечение на кулата, който се създава 

вследствие на хоризонталното сеизмично въздействие, може да се изчисли съгласно 
уравнение (3) 

 
HFM SESSES .=                         (3) 

 
Определяне на приведената маса към върха на кулата 
За целите на настоящите изчисления, приемаме че всички елементи разположени 

върху въртящата платформа на върха на кулата са абсолютно корави  и ги представяме 
като съсредоточени маси. Съгласно [7] за кранове с меко окачване на товара, при 
отчитане на сеизмичните натоварвания по хоризонтално направление, теглото на 
товара не се отчита. Поради тази причина масата, която се съсредоточава във върха на 
кулата може да се представи чрез уравнение (4) 

ОПКОЛКССТПРП mmmmmmМ +++++=    (4) 
 
където М  е сумарната съсредоточена маса във върха на кулата на крана; 

−Пm масата на кулата, приведена към върха й; 
−ПРm масата на противотежестта; 
−СТm маса на стрелата; 
−KСm маса на контрастрелата; 
−КОЛm маса на крановата количка; 
−ОПm маса на опорно въртящото устройство във върха на кулата; 

Масата на кулата към върха й я привеждаме на база равенството на кинетичната 
енергия на реалната система -2) и приведената система -1) (фиг.3) 

 
Фиг.3.Схема за привеждане на масата на кулата към върха й 

 
Приема се, че масата на кулата е равномерно разпределена по нейната височина 

т.е. в реалната система я разглеждаме като конзолно запъната греда с равномерно 
разпределена маса по дължината й- m, която изчисляваме по формула (5) 
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H
mm K=            (5) 

където Km  е масата на кулата; 
−H височината на кулата; 

За отклонението на еластичната линия от вертикала на разглежданата система 
имаме уравнение (6) [6]: 

 

JE
zqy
..8

. 4

=         (6) 

 
където q  е разпределен товар;  
Е- модул на еластичност на сечението 
J- инерционен момент на сечението 
Тогава за отклонението на еластичната линия във върха на кулата имаме 

уравнение (7) 
 

JE
HqyH ..8
. 4

=          (7) 

 
От уравнение (5) и уравнение (6) получаваме (8) 
 

4

4

.
H
zyy H=         (8) 

 
Тогава за кинетичната енергия на приведената система имаме (9) 
 

2).(.
2
1

HП ymE &=         (9) 

 
След серия от преобразувания за кинетичната енергия на реалната система 

получаваме уравнение (10) 
 

9
.).(.

2
1 2 HymE H&=      (10) 

 
Приравнява се уравнение (9) към уравнение (10) и за приведената маса на кулата 

към върха се получава (11)  
 

9
K

П
mm =        (11) 

 
Така за е сумарната съсредоточена маса във върха на кулата М  съгласно 

уравнение (4) се получава (12) 
 

ОПКОЛКССТПР
K mmmmmmМ +++++=

9
 (12) 

 
Определяне на сеизмичното ускорение във върха на кулата 
 
За определяне на сеизмичното ускорение във върха на кулата се използва 

еквивалентния статичен метод, наречен още "метод на хоризонталните сили", който 
съгласно [8] е един от аналитичните методи за изследване на конструкции при 
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сеизмични въздействия. За прилагането на този метод е необходимо да разполагаме с 
проектен спектър на реагиране на ускоренията за свободна площадка и първата 
собствена честота на конструкцията.  

В европейските норми [8] е посочено, че когато най- голямото очаквано 
земетресение за даден сеизмичен район е с магнитуд 5,5>M , то се препоръчва да се 
приеме хоризонтален еластичен спектър на ускоренията тип 1 (фиг.4). 
 

 
Фиг.4. Хоризонтален еластичен спектър на ускоренията тип-1 

съгласно европейските норми 
 

където с букви А, В, C, D и Е са обозначени различните класове почви, които са 
описани в [8]. Спектъра представен на фиг.4 се отнася за относително затихване 

%5=ξ  от критичното затихване. 
−= SESe atS )( търсеното сеизмично ускорение; 

−ga  проектно ускорение на земната основа, върху почва от клас А, което се 
определя съгласно формула (13) 

 

gRIg aa .γ=        (13) 
 
където gRa  е максималното ускорение на земната основа под разглежданата 

площадка върху почва от клас А за приетият период на повтаряемост 475 г., което 
може да бъде отчетено от карта на сеизмичното райониране. Максималната стойност 
на gRa  за Р.България, съгласно картата за сеизмично райониране дадена в [7] е 

gagR *27,0max = ;  

−Iγ  коефициент на значимост на съоръжението; 

Първата собствена честота на конструкцията се определя съгласно схемата 
представена на фиг.3- 1), която сама по себе си представлява система с една степен на 
свобода. Тогава за първата собствена честота на системата имаме уравнение (14) 

 

m
kf .

.2
1
π

=      (14) 

 
където Mm =  е съсредоточената маса (фиг.3-1); 
−k коравина на системата с една степен на свобода. 

Съгласно [6], за коравината на конзолно запъната греда, при натоварване със 
съсредоточена сила приложена към върха, имаме уравнение (15) 
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3

..3
H

JEk =      (15) 

 
където E  е модул на еластичност на материала на кулата; за стоманени кули 

имаме PaE 1110*1.2= ; 
−J инерционен момент на напречното сечение в опорното сечение на кулата. 

В повечето случаи кулата на един строителен кулов кран представлява 
правоъгълна пространствена фермена конструкция. Тогава съгласно [5], ако се отчита 
и деформацията на решетката, то инерционният момент на една правоъгълна 
пространствена ферма може приблизително да се определи по формула (16) 
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П
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П
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П
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FF
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μ
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където h  е широчината на напречното сечение на фермата. При кулови кранове с 

неподвижна кула, напречното сечение на пространствената ферма на кулата е 
квадратно в почти всички случаи. 

1>μ  - коефициент, който отчита влиянието на деформацията на решетката на 
фермата. Например за ферма с триъгълна решетка коефициента 40,115,1 ÷=μ  [5]. 

−В
ПF  обща площ на сечението на опънатия пояс на фермата; 

−H
ПF  обща площ на сечението на натиснатия пояс на фермата. 

Така замествайки израз (16) в (15), а след това замествайки изрази (12) и (15) в 
(14) получаваме уравнението (17) за определяне на първа собствена честота на кулата  
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Числен пример 
 
За илюстрация на практическото приложение на разработената методика е 

предложен конкретен пример с реално действащ кулов кран. Обект на изследване е 
кулов кран с неподвижна кула тип S-41, с производител испанската фирма SAEZ 
(фиг.5). Основните технически данни на крана, както и такива които са необходими за 
настоящите изчисления са дадени по долу: 

 

 
 

Фиг.5. Кулов кран с неподвижна кула SAEZ, тип S-41 



 

- 240 - 

- максимална товароподемност на крана – 2,5t; 
- максимален обсег на стрелата - 41m; 
- товароподемност при максимален обсег – 1,3t; 
- максимална височина на вдигане - 40m; 
- маса на противотежестта - 6t; 
- маса на кулата - 6,72t; 
- маса на стрелата - 2,9t; 
- маса на контрастрелата -1,1t; 
- маса на крановата количка -0,25t; 
- маса на опорно-въртящото устройство - 0,45t; 
- широчина на напречното сечение на фермата на кулата - 1,2m; 
- обща площ на сечението на опънатия пояс - 20102,0 mF В

П = ; 
- обща площ на сечението на натиснатия пояс - 20102,0 mF H

П = ; 

За целите на настоящите изчисления се приема стойност на коефициента, 
отчитащ влиянието на деформацията на решетката на фермата 15,1=μ . Така 
замествайки всички стойности във формула (17), то за първа собствена честота на 
кулата получаваме: 

 

Hzf 37,0
17191488
94385088.

28,6
1

==  

 
С цел проверка на достоверността на получената стойност за първата собствена 

честота на кулата, е проведено паралелно изследване с помоща на МКЕ в средата на 
програмния продукт ANSYS WORKBENCH. Изграден е 3D компютърен модел на 
кулата на куловия кран, който е показан на фиг.6. Масата на стрелата, контрастрелата, 
противотежестта, опорно-въртящото устройство и крановата количка се представят 
като съсредоточени маси към върха на кулата (фиг.6). 

 

 

 

Фиг.6. Изграден 3D компютърен модел на кулата 
 
Върху този модел е извършен модален анализ в средата на програмния продукт 

ANSYS WORKBENCH. Получените резултати за първите три собствени честоти на 
кулата съответно f1=0,39Hz (2,56sec); f2= 2,28Hz (0,44sec) и f3= 5,06Hz (0,20sec) са 
представени на фиг.7. 
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Фиг.7. Получени резултати чрез МКЕ за първите три собствени честоти на кулата 
 

От фиг.7. се вижда, че получените резултати по отношение на първата собствена 
честота на кулата Hzf 39,01 =  (2,56sec), потвърждават резултатите от аналитичните 
изчисления: sec)7,2(37,0sec)56,2(39,01 HzHzf ≈=  

За целите на настоящите изчисления се приема, че крана е разположен върху 
рохка несвързана почва от клас D [8]. Тогава за търсеното сеизмично ускорение във 
върха на кулата съгласно фиг.4. се получава: 

 

gRIgSESe aaatS .*8,0*8,0)( γ===  

Ако се приеме най-високия коефициент на сигурност на съоръжението съгласно 
[8] 4,1=Iγ  и най-голямата стойност на максималното ускорение на земната основа за 
Р.България 2

max /65,2 smagR =  съгласно [7], то може да се изчисли сеизмичното 
ускорение във върха на кулата: 

 
2/97,265,2*4,1*8,0*8,0)( smaatS gSESe ====  

 
След заместване на тази стойност във формула (2) и след това във формула (3), се 

получава огъващия момент в опорното сечение на кулата, който се създава вследствие 
на хоризонталното сеизмично въздействие. 

 
HMaM SESSES ..=  

mMNM SES .36,140*11450*97,2 ==  
 
Заключение 
 
Разработена е аналитична методика за определяне на сеизмичните натоварвания в 

носещата конструкция на кулата на кулов кран с неподвижна кула. Тази методика е 
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приложена за конкретен пример от практиката. След анализ на получените резултати, 
може да се направи следното заключение: 

- при кулови кранове с височина на кулата mH 40≥  първа собствена честота на 
кулата попада извън опсния диапазон на честоти на сеизмичните трептения. Въпреки 
това огъващият момент в опорното сечение на кулата, който е следствие от 
хоризонталното сеизмично въздействие има значителна стойност и в никакъв случай 
не бива да се пренебрегва при оразмеряване на носещата конструкция на кулата. 
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СЕИЗМИЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
ТЕЖЪК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАТОР 

Димитър Стефанов 1 

Резюме 
Обектът на сеизмична квалификация е тежък силов трансформатор 40 MVA, 17/6.9 kV, 

проектиран от “HYUNDAI Heavy Industries” – България за площадка PETROBRAZI в Плоещ 
- Румъния. Разработен е три-дименсионален изчислителен модел с крайни елементи. Този 
модел дава възможност да се изследва пространственото реагиране на сложната 
конструкция, съставена от части с различна коравина, височина и разпределение в план и да 
се отчете взаимодействието между трансформатор, фундамент и земна основа. Сеизмичното 
натоварване е според румънските сеизмични норми "P-100-1/2006" с проектна стойност на 
максималното ускорение ag=0.28 g. Определени са вътрешните усилия във всички важни 
елементи на трансформатора. Направена е проверка на капацитета на критичните сечения на 
тези елементи. В резултат на аналитичните изследвания е установено, че съществува реална 
опасност от обръщане на т-ра при сеизмично въздействие. Допълнителни фиксиращи 
усройства са проектирани срещу преобръщане и завъртане на колелата. Тези допълнителни 
мерки решават проблема с обръщането на трансформатора. 
 

SEISMIC QUALIFICATION OF HEAVY ELECTRIC TRANSFORMER 

Dimitar Stefanov 1 

Abstract 
The equipment for this seismic qualification is a power transformer with rated power 40 MVA 

and voltage ratio 17/6.9 kV, designed by “HYUNDAI Heavy Industries” – Bulgaria for 
PETROBRAZI site in Ploesti - Romania. Three-dimensional finite element model is developed. 
This model gives the possibility to investigate the 3-D response of the complicated structure 
composed by parts different in stiffness, height and distribution in plan and takes into account the 
interaction between the transformer, foundation and soil. Seismic loads are considered in 
accordance to the Seismic Romanian Code P-100-1/2006 with the value of the design ground 
acceleration ag=0.28 g. Internal forces are derived for all important elements of the transformer. 
The seismic capacity is checked for critical cross sections in these elements. After the analytical 
investigation it is established that there is a real danger of overturning of the transformer at seismic 
excitation. Additional fixing devices are designed to fix the wheels against rotation and overturning. 
This additional upgrading solves the problem with the overturning of the transformer. 

 

                                                 
1 Assoc. Prof., Dr., Eng., Bulgarian Academy of Sciences, Central Laboratory for Seismic Mechanics and 
Earthquake Engineering, Sofia-1113, Acad.G.Bonchev str. Blok 3, Bulgaria 
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INTRODUCTION 

The equipment for this seismic qualification is a Step-Down Transformer, Rated power 40 
MVA, Voltage level 17/6.9 kV, designed by “HYUNDAI Heavy Industries” – Bulgaria for 
PETROBRAZI site in Ploesti - Romania. There are several main parts of the transformer: the active 
part, transformer base, tank and cover, high and low voltage bushings, conservator and radiators. 
The general drawing is shown in Fig. 1. The equipment is expected to be mounted on railway 
carriages. 
 

 

Figure 1 General drawing of the transformer 

Definition of the seismic excitation 

The transformer is qualified for seismic loads in accordance to the Seismic Romanian Code P-
100-1/2006 with the value of the design ground acceleration ag=0.28 g. The earthquake motion at a 
given point at the surface is represented by an elastic ground acceleration response spectrum. The 
horizontal seismic action is described by two orthogonal components considered as independent and 
represented by the same response spectrum - Fig. 2. The vertical seismic action is described by 
another response spectrum - Fig. 2. The two spectra are given as input data. 

   
Figure 2 Horizontal and vertical seismic action 

FINITE ELEMENT MODEL OF THE TRANSFORMER 

The transformer is a very complex equipment and it is impossible all components to be 
included in the model. The seismic analysis is concentrated on several critical elements, which can 
be damaged during a strong earthquake. 

The three-dimensional FE model consists of 3235 nodes and 3726 elements. A general view 
of the model is shown in Fig. 3. The models are built using pre-processor FEMAP and computer 
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code STARDYNE. 

 
Figure 3 General view of the transformer model 

The transformer cover, tank and tank base are modeled by plane elements. The high and low 
voltage bushings are modeled by beam elements. The mass of the bushings is equally distributed 
along the element length. The radiators are modeled by beam elements. The mass is distributed in 
the three vertical elements. The mass of the ventilators is added to the radiators at the end of the 
transformer.  

The active part is modeled by beam elements. The FE model is shown in Fig. 4. The mass is 
distributed in the 12 vertical elements. The 12 small vertical elements are used to asses the shear 
forces from the inertial loads to the tank base of the transformer. The upper zone of the active part 
model is connected with beam elements to the transformer cover.  

The conservator is modelled by plane elements. In order to asses the internal forces in the 
supporting structure a modification is done. The supporting structure is modelled by beam elements 
and stiffeners (plane elements). The FE model is shown in Fig. 5.  

The soil-structure interaction is modeled by spring elements. Using the methodology "elastic 
half space" (Prakash, 1986) the values of translational and rotational stiffnesses and the 
corresponding damping values are derived. The massive reinforced concrete foundation - Fig. 6 is 
modelled by plane elements. The whole FE model - the transformer and the foundation is shown in 
Fig. 7. 

          

Figure 4 Active part - FE model   Figure 5 Conservator - FE model 



 

- 246 - 

 
Figure 6 Foundation - cross section 

X
Y

Z

 

Figure 7 Complex FE model - transformer and foundation 

NATURAL FREQUENCIES AND MODES 
The dynamic analysis is performed by computer code "STARDYNE". In Table 1 are 

summarised the first several natural frequencies. Some of the main modes are illustrated. Mode 1 is 
a response of the entire model in global Y direction and is illustrated in Fig. 8. Modes 2 and 3 are 
similar and represent the response of the model in global X and Z direction. Mode 4 (Fig. 9) is a 
rotation around vertical axis. The next two modes 5 and 6 represent rotation of the model around 
global axes X any Y. The other illustrated modes are 8 and 15 (Fig.10, Fig.11) and represent the 
response of the conservator and radiators. 
 

Table 1 Natural frequencies of the model 

№ Mode 1 4 8 15 37 

Frequency (Hz) 2.405 2.906 7.118 11.284 25.913 
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XY

Z

Output Set: Mode 1 2.40503 Hz
Deformed(1.005): Total Translation     

XY
Z

C1

Output Set: Mode 4 2.906159 Hz
Deformed(1.033): Total Translation  

 
Figure 8 Mode number 1                                                   Figure 9 Mode number 4 

 

 

Figure 10 Mode number 8                                                   Figure 11 Mode number 15 

The following conclusions can be drawn from the modal analysis: 
• The dynamic analysis is performed. 50 natural modes are considered up to 37 HZ; 

• From the analysis of the mode shapes the important conclusion can be drawn - the first 
modes are dominated from the soil-structure interaction. This fact corresponds to the very 
soft soil at the site. In such cases the time history analysis is preferable, because it gives 
the possibility to take into account the soil damping more precisely. 

Time history analysis is chosen for seismic investigation. The computer code "STARDYNE" 
is used. It gives the possibility to use the "composite damping". The composite damping is 
calculated for every different mode and it is a function of material damping of the structure 
(transformer and foundation) and the soil damping. Generally the material damping depends on the 
intensity of the seismic excitation. The material damping for the transformer is assumed to be 0.04 
of critical and 0.05 for the concrete foundation. 

The seismic excitation is defined by acceleration response spectra, described in item 2. In 
order to perform the time history analysis it is necessary to generate 3 accelerograms, corresponding 
to two horizontal and one vertical direction. 

 
Seismic qualification 

The seismic analysis is carried out for two perpendicular horizontal directions as well as for 
the vertical direction. Three combinations of the different components (two horizontal Sx , Sy and 
one vertical Sv) are considered (in accordance to the Seismic Romanian Code P-100-1/2006): 

• First combination:      1,0.Sx + 0,3.Sy + 0,3.Sv 
• Second combination: 0,3.Sx + 1,0.Sy + 0,3.Sv 
• Third combination:     0,3.Sx + 0,3.Sy + 1,0.Sv 
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Load combinations are considered in accordance to the Romanian Code CR 0-2005, 
correspond to the ultimate limit states: 

G + γ AE 

where: G is a permanent load from dead load; 
            AE represents the seismic load; 
            γ is coefficient  corresponding to the importance class and assumed to be equal to 1.4. 

Normal (tensile or compressive) and shear stresses are calculated for every critical cross 
section of the elements under consideration. The normal stresses are calculated from the action of 
axial forces and the bending moments. The maximum stresses are compared with the allowable 
(permissible) ones. 

The critical cross section of the high and low voltage bushings is the attachment to the 
transformer tank. The values of the seismic forces are compared with the values of the so called 
“cantilever test”. These values are determined from the producer of the bushings and usually are the 
maximum allowable shear force, applied at the end of the bushings. 

There are two critical cross sections for the radiators. The first one is the attachment of the 
radiators to the transformer tank. There are two stiffeners (one horizontal and one vertical) at the 
connection between tube section and transformer tank. In fact the joint cross section in one direction 
consists of one tube (outer diameter D = 89mm, thickness t = 4mm) and one stiffener (length = 9 
cm, thickness = 10mm). The capacity is checked for tensile and shear stresses. The second critical 
cross section is the cross section of the header tube next to the flange connection. Usually the tensile 
stresses at this cross section are very high and they must carefully assess.  

Generally for horizontal loads the active part (which is the heaviest part of the transformer) is 
fixed to the tank base and to the transformer cover. The active part is fixed to tank base by means of 
4 nibs. Every nib is a tube with outer diameter D = 78mm and thickness t = 21mm. The active part 
is fixed to the transformer cover by 12 bolts with diameter 30 mm. The shear capacity of the nibs 
and bolts is checked.  

The critical cross section of the conservator supports (steel section L 100/100/10) is above the 
stiffeners. They are checked for tensile and shear stresses.  

CONCLUSION 
Seismic analysis is performed for seismic qualification of power transformer with rated power 

40 MVA and voltage ratio 17/6.9 kV, designed by “HYUNDAI Heavy Industries” – Bulgaria. 
Three-dimensional finite element model is developed. This model gives the possibility to 

investigate the 3-D response of the complicated structure composed by parts different in stiffness, 
height and distribution in plan and takes into account the interaction between the transformer, 
foundation and soil. 

Internal forces are derived for all important elements of the transformer. The seismic capacity 
is checked for critical cross sections in these elements.  

After the analytical investigation it is established that there is a real danger of overturning of 
the transformer at seismic excitation. Additional fixing devices are designed to fix the wheels 
against rotation and overturning. This additional upgrading solves the problem with the overturning 
of the transformer. 
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